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I - FINALIDADE 

 
A presente especificação técnica visa estabelecer as condições gerais para a 

obra de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município 
de Cabixi - RO. 

 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das 
instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão 
surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos 
necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem 
duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, 
deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou 
reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no 
orçamento apresentado por ocasião da licitação. 
 

1.0 - OBJETO 

 
O objeto destas especificações é a Construção do Centro Referência de 

Assistência Social - CRAS do Município de Cabixi - RO. 
 

2.0 - DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

 
A obra consistirá de uma edificação em alvenaria de tijolos cerâmicos, sua 

estrutura será em concreto armado convencional, tendo como cobertura, estrutura de 
madeira e telhas de fibrocimento. Os revestimentos internos e externos variam conforme 
especificação contida em projeto arquitetônico, podendo ser pintura acrílica, ou 
revestimento cerâmico. O piso interno externo são variaveis 

 
Banheiro: 

• Fundações Rasas; 

• Estrutura em concreto armado; 

• Fechamento em Alvenaria de tijolos cerâmicos furados; 

• Piso cerâmico - Azulejo, na altura até o Teto. 

• Pintura acrílica nas paredes internas e externas; 

• Cobertura do Estrutura madeira e Telha de Fibrocimento; 

• Portas internas em Madeira e Vido temperado; 

• Acessórios 
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 3.0 - REGIME DE EXECUÇÃO 

 
Empreitada por preço global. 

4.0 - PRAZO 

 
O prazo para execução da obra será de 150 (Cento e cinquenta) dias corridos, 

contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do 
contrato, devendo a CONTRADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal de Cabixi 
a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 

5.0 - ABREVIATURAS 

 
No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo 

uso, as seguintes abreviaturas: 
 
PMCA   : Prefeitura Municipal de Cabixi. 
FISCALIZAÇÃO : Engenheiro ou preposto credenciado pela PMPB 
CONTRATADA : Firma com a qual for contratada a execução de obras  
ABTN                         : Associação Brasileira de normas Técnicas 
CREA - RO                : Conselho Regional Engenharia, Arquitetura Agronomia Rondônia 
ART                           : Anotação de Responsabilidade Técnica 

6.0 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, 

independentes de transcrição: 
  - Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas 
  - Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO; 
  - As normas do Governo do Estado do Rondônia e de suas concessionárias de serviços 
públicos e 
  - Normas do CREA/RO. 

7.0 - MATERIAIS 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela contratada, deverão ser 
de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas especificas. As marcas citadas 
nestas especificações constituem apenas referências, admitindo-se outras previamente 
aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

7.1 - Condições de similaridade 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia 
à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de 
similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência 
técnica (tipos, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza 
de preços. 
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8.0 - MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. 
Cabem à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, 

vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da 
obra. 

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia 
de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a 
seguinte documentação relativa à obra: 

• Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

• Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão de Quitação de 
ISS referente ao contrato. 

9.0 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART 

referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE. 
A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços. 

Com relação ao disposto no Art. 618 do código Civil Brasileiro, entender-se que 
o prazo de 05 (cinco) ano, nele referido, é de garantia e não de prescrição. 

O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 
do código Civil Brasileiro. 

10.0 - PROJETOS 

 
O projeto de arquitetura, Estrutura serão fornecidos pela CONTRATANTE.  
Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas 

vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerão a prescrição contida nas 
normas desses órgãos. 

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será 
adotada a seguinte prevalência: 
- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os 
projetos e caderno de encargos; 
- As cotas dos desenhos prevalecem suas dimensões, medidas em escala; 
- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e  
- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos. 

III - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 
Todos os serviços necessários para execução da obra descrita nos itens 1.0 e 

2.0 deverão ser executados conforme prescrito nos projetos fornecidos, nas normas 
vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais. 
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1.0 – ADMINISTRAÇÃO E NR-18 

1.1 – Administração e taxas 

1.1.1 – Administração e controle (Visita Técnica Engenheiro 2h/dia) 
 

O acompanhamento da obra deverá ser feito por profissional devidamente 
habilitado e registrado no sistema CREA/CAU, para o correto acompanhamento da obra. 
Aquisição de Placa Pronta e Assentamento (3,00 x 2,00) m. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão do Programa Calha 
Norte, cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. 

 
A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obra, 

devendo a sua localização ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
3.1.2 – Locação de Container 2,30 x 6,00m com Sanitário, para Escritório, completo sem 
Divisórias Internas. 

A CONTRATADA deverá locar, durante toda obra um container para servir de 
apoio aos funcionários. 

2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 – Preparo do Terreno 

 
2.1.1 – Limpeza de Terreno – Raspagem Mecanizada (Motoniveladora) de camada vegetal. 
 

A CONTRATADA, deverá realizar o serviço de limpeza e remoção de camada vegetal 
da área. 
2.1.2 - Locação Convencial de Obra, Através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas 
a cada 1,50 m, sem reaproveitamento. 
 

A obra será locada após a limpeza do terreno, observando-se rigorosamente 
as indicações do projeto. 

Alinhamento - consistirá em fixar a obra no terreno de acordo com plantas de 
locação de pilares 

A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva 
o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros deverão ser niveladas e 
fixadas de modo a resistir à tensão dos fios, sem oscilar e sem sair da posição. 

A locação será feita por instrumentos topográficos, preferencialmente, admitido 
o uso de outros de acordo com o porte da obra e a critério da FISCALIZAÇÃO, a quem 
caberá dirimir as eventuais discrepâncias encontradas. 
 
2.1.3 - Escavação Manual de valas, com profundidade menor ou igual 1,3m AF_03/2016. 
 

Será feita de acordo com os cortes e as necessidades das fundações da obra. 
Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidades 
maiores que 1,50 metros serão taludados ou protegidos com dispositivos adequados de 
contenção. 

Será feita remoção das terras escavadas que não tiverem aplicação, seja em 
reaterro ou aterro, bem como todo entulho restante, para fora da obra. 
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Serão observados os cuidados necessários bem como as prescrições contidas 
na NB-51/85 (NBR-6122) concernentes ao assunto. 
 
2.1.4 - Reaterro de Manual Apiloado com Soquete. 
 

Os trabalhos de aterro e reaterro de: cavas de fundações, interior do perímetro 
das edificações, passeio, etc., serão executados com material convenientemente 
escolhido, limpo, isento de detritos e matéria orgânica, em camadas sucessivas, de altura 
máxima de 20 cm, devidamente molhadas, com a umidade do solo mantida próxima da 
taxa ótima, por método manual, admitindo variação de no máximo 3%, energicamente 
compactadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por 
recalque das camadas aterradas, devendo a compactação atingir no mínimo 95%, com 
referência ao ensaio de compactação normal de solos “MÉTODO BRASILEIRO”, conforme 
a NBR-7182 (NB-33/84), da ABNT. As camadas serão horizontais, sempre iniciadas pela 
cota mais baixa. 

A EMPREITEIRA deverá efetuar o controle tecnológico do aterro, de 
preferência com firma especializada, e de acordo com a NB-501/77 (NBR-5681). 
 

3.0 - FUNDACOES E ESTRUTURAS (Fundação) 

3.1 – Concretos 

3.1.1 - Concreto FCK = 25 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L 
- Magro para Sapatas. 
3.1.2 - Concreto FCK = 25 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L 
- Sapatas 
3.1.3 - Concreto FCK = 25 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L 
- Vigas Baldrames 
3.1.4 - Lançamento com Uso de Baldes, Adensamento e Acabamento de Concreto em 
Estruturas 

As fundações serão executadas de acordo com o projeto de responsabilidade 
da CONTRATADA, após sua aprovação pela FISCALIZAÇÃO, Obedecerá rigorosamente 
os projeto estrutural quanto ao tipo, dimensões e materiais a serem utilizados, devendo 
satisfazer as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto especialmente à NB-51/85 
(NBR-6122), com vistas a assegurar as margens de segurança previstas. 

As sapatas e vigas baldrame, serão executadas em concreto armado com as 
qualidades e dimensões previstas no projeto estrutural e na planilha orçamentária, onde o 
seu Fck=250 Kgf/cm². 

Na execução das formas das sapatas e vigas baldrame, será observado o 
seguinte: 

- Reprodução fiel dos desenhos; 
- Colocação a prumo os arranques de pilares; 
- Furos para a passagem das tubulações e vedação das formas. 
- Na execução das armaduras das sapatas será observado o seguinte: 
- Dobramento a frio dos ferros de acordo com o projeto; 
- Número de barras e bitolas de acordo com o projeto armações de cobrimento. 
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O número mínimo de furos de sondagem deverá obedecer ao preconizado na 
norma NBR-8036. O laudo de sondagem e as amostras do terreno obtidas deverão ser 
entregues à FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser adotado fck = 25 MPa. 
Antes de iniciada a concretagem, devem ser moldados corpos de provas no 

traço previsto para a superestrutura, Os corpos serão rompidos, de acordo com a NBN 
5739/1994, e os resultados obtidos deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO. 

Quando o concreto for confeccionado na obra, está só será admitida quando 
preparada em betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o 
lançamento serão em camada e vibrada mecanicamente, vedada o uso de pancadas nas 
formas. Atenção especial deve ser dada as juntas de concretagem e de dilatação 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será 
admitido após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e 
armaduras, bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-Test). 

Obedecerá rigorosamente aos projetos quanto ao tipo, dimensões e materiais 
a serem utilizados, devendo satisfazer as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto 
especialmente à NB-51/85 (NBR-6122), com vistas a assegurar as margens de segurança 
previstas para o concreto. 

Haverá, no entanto, atenção especial para a natureza do terreno e tipo de solo, 
escoramentos, agressividade do lençol d’água com a finalidade de proteger e preservar a 
responsabilidade da execução e a resistência e estabilidade da obra. 

 
3.1.5 - Fabricação de Forma para Pilares e Estruturas Similares em Chapa de Madeira 
Compensada Resinada, E = 17 MM. 
 

Deverá ser utilizada forma de chapa de compensado plastificada em todos os 
elementos estruturais aparentes. As partes da estrutura não visíveis deverão ser 
executadas com madeira serrada em bruto. 

Antes da colocação armadura, as formas deverão ser verificadas quanto aos 
seus alinhamentos e dimensões. Será obrigatória a aplicação de líquido desmoldante, de 
acordo com as recomendações do fabricante. O ENGENHEIRO garantirá a estanqueidade 
das formas por meio de processo de a sua escolha. 

Para efetuar a concretagem de qualquer peça O ENGENHEIRO deverá 
proceder à minuciosa limpeza nas formas. Será tomado cuidado especial com manchas 
que possam comprometer o acabamento desejado. 

Após a retirada das formas, o elemento concretado será exibido à 
FISCALIZAÇÃO para exame. 

3.2 - Armaduras 

3.2.1 - Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-60 de 5,0 mm - Montagem 
3.2.2 - Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 6,3 mm - Montagem 
3.2.3 - Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 8,0 mm - Montagem 
3.2.4 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 10,0 mm - Montagem 
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3.2.5 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 12,5 mm - Montagem 

 
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia 

prejudicial à aderência, devendo ser retiradas as camadas eventualmente destacadas por 
oxidação. 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno ou 
alto grau de oxidação. O recobrimento das armaduras deverá ser igual a 25,0 milímetros, 
sendo garantido pelo emprego de espaçadores plásticos ou similares. 

O aço a ser empregado serão dos tipos CA50 /B, e CA60B, colocados de acordo 
com as disposições previstas em projetos. Não deverá ter evidências de oxidação e as 
emendas e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas, em especial a 
NBR-8800 e a NB 143. 

4.0 - SUPERESTRUTURAS (Super Estrutura) 

4.1 – Concretos 

4.1.1 - Concreto FCK = 25 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L 
- Vigas Superiores 
4.1.2 - Concreto FCK = 25 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L 
– Pilares. 
4.1.3 - Concreto FCK = 25 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L 
– Lajes. 
4.1.4 - Lançamento com Uso de Baldes, Adensamento e Acabamento de Concreto em 
Estruturas 
 

A estrutura a ser construída será em concreto armado, devendo ser executado 
em estrita observância às disposições do projeto estrutural, em fase de execução e a ser 
remetido posteriormente, e das normas técnicas em vigor (ABTN – NBR 6118 (NB-1), NBR 
6120 (NB-5) e demais normas correlatas. 

Deverá ser adotado fck = 25 MPa. 
Antes de iniciada a concretagem, devem ser moldados corpos de provas no 

traço previsto para a superestrutura, Os corpos serão rompidos, de acordo com a NBN 
5739/1994, e os resultados obtidos deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO. 

Quando o concreto for confeccionado na obra, esta só será admitida quando 
preparada em betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o 
lançamento serão em camada e vibrada mecanicamente, vedada o uso de pancadas nas 
formas. Atenção especial deve ser dada as juntas de concretagem e de dilatação 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será 
admitido após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e 
armaduras, bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-Test). 

 
4.1.5 - Fabricação de Forma para Pilares e Estruturas Similares em Chapa de Madeira 
Compensada Resinada, E = 17 MM. 

Deverá ser utilizada forma de tabuas em Madeira ou chapa de compensado 
plastificada em todos os elementos estruturais aparentes. As partes da estrutura não 
visíveis deverão ser executadas com madeira serrada em bruto. 
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Antes da colocação armadura, as formas deverão ser verificadas quanto aos 
seus alinhamentos e dimensões. Será obrigatória a aplicação de líquido desmoldante, de 
acordo com as recomendações do fabricante. O ENGENHEIRO garantirá a estanqueidade 
das formas por meio de processo de a sua escolha. 

Para efetuar a concretagem de qualquer peça O ENGENHEIRO deverá 
proceder à minuciosa limpeza nas formas. Será tomado cuidado especial com manchas 
que possam comprometer o acabamento desejado. 

Após a retirada das formas, o elemento concretado será exibido à 
FISCALIZAÇÃO para exame. 

4.2 - Armadura 

4.2.1 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-60 de 5,0 mm - Montagem 
4.2.2 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 6,3 mm - Montagem 
4.2.3 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 8,0 mm – Montagem 
4.2.4 –Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 10,0 mm - Montagem 
4.2.5 –Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 12,5 mm - Montagem 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância 
prejudicial à aderência, devendo ser retiradas as camadas eventualmente destacadas por 
oxidação. 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno ou 
alto grau de oxidação. O recobrimento das armaduras deverá ser igual a 25,0 milímetros, 
sendo garantido pelo emprego de espaçadores plásticos ou similares. 

O aço a ser empregado serão dos tipos CA50 /B, e CA60B, colocados de acordo 
com as disposições previstas em projetos. Não deverá ter evidências de oxidação e as 
emendas e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas, em especial a 
NBR-8800 e a NB 143. 

5.0 - PAREDES E PAINÉIS 

5.1 - Alvenaria de Tijolos Cerâmicos 

5.1.1 - Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Horizontal 9X19X19CM (E 
= 9 cm) de paredes com área Liquida Menor que 6 m² com Vãos e Argamassa de 
Assentamento com Preparo em Betoneira 
 

As paredes de alvenaria a serem executadas e deverão obedecer às dimensões 
e alinhamentos indicados no projeto. 

Serão utilizados tijolos cerâmicos 10x20x20cm conforme a NBR 7171, 
assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 

Para perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto a 
que serão superpostas, estas deverão receber chapiscos no traço 1:3. 

Nos Pilares, deverão ser deixadas em espera, pelos menos a cada 2 fiadas, 
pontas de armadura secundarias, para amarração das alvenarias a eles justapostas. 
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6.0 – REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 

6.1 - Chapisco 

6.1.1 - Chapisco Aplicado Tanto em Pilares e Vigas de Concreto como em Alvenaria de 
Paredes Internas e Externa, Com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 com Preparo 
em Betoneira 400L. 
 

Todos os painéis de alvenaria terão suas superfícies chapiscadas, no mínimo, 
48 horas antes da aplicação da argamassa. O chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), 
medida volumétrica, deverá ter consistência adequada a uma boa fixação e os painéis 
abundantemente molhados antes da aplicação do mesmo. 

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente 
desempenados, aprumados, alinhados e nivelado, as arestas serão arredondadas. 
 

6.2 - Emboço 

 
6.2.1 - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, Preparo 
Manual, Aplicado Manualmente em Faces Internas de Parede de Ambientes com Área 
Menor que 5 m², Espessura de 20 mm 
 

Os emboços só serão iniciados após a completa pega da argamassa das 
alvenarias e chapiscos. 

O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas 
as canalizações que por ele devam passar e estiver devidamente mestrada e taliscada, 
cuja distância não deve exceder 2,0 (dois) metros entre si, para definição clara da superfície 
a ser revestida, com cuidados quanto ao alinhamento e prumo. 

Os emboços serão fortemente comprimidos contra a superfícies e deverão 
apresentar parâmetro áspero ou entrecortados de sulcos para facilitar a aderência dos 
azulejos. 

 
A espessura máxima dos emboços será de 20 milímetros. A argamassa dos 

emboços terá traço 1:4 (cimento, areia) 
Será feito nas paredes que receberão revestimento cerâmico. 
 

6.2.2 - Massa Única para Recebimento de Pintura, em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo 
Manual, Aplicado Manualmente em Faces Internas de Paredes, Espessura de 20 mm, com 
Execução de Talisca 
 

Os rebocos serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, cuja superfície 
será limpa, expurgada de partes soltas e suficientemente molhadas. 

Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, 
deverão apresentar aspectos uniformes, com parâmetros perfeitamente planos, não sendo 
tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. 

A espessura do reboco não ultrapassará 25 milímetros. 
A argamassa para o reboco paulista (massa única) será na proporção 1:4, a 

base de cimento e areia fina, em medida volumétrica, preferencialmente se utilizara cal em 
pasta. 



 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB 

 

 

Pag. 13 

 

As superfícies a serem revestidas, com exceção daqueles que irão receber 
elementos cerâmicos, levarão reboco paulista (massa única). 

 

6.3 - Pastilha, Cerâmica, Placa Pré Moldada e Outros 

6.3.1 - Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês ou Semi-
Grês de Dimensões (25X35) cm Aplicada em Ambientes de Area Menor 5 m² na Altura 
Inteira das Paredes 
 

Nos locais indicados no projeto, deverá ser executado, revestimentos cerâmicos 
com azulejos de primeira qualidade conforme a NBR 5644, de dimensões 25 x 35 cm. 
Como referência de padrão a ser empregado será adotado o modelo Tinte Unite WH – 
linha Tropical, CECRISA. Deverão ser assentados com argamassa colante,como o produto 
Cimenticola Interno, QUARTZOLIT. O rejuntamento deverá ser feito com argamassa 
própria, tipo Rejuntamento QUARTZOLIT, em cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. 

O assentamento dos azulejos deve ser realizado de baixo para cima, uma fiada 
de cada vez, conforme a NBR 8214. Quando assentados com argamassa pré-fabricada 
deverá ser seguida às especificações do fabricante. 

A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, 
não superior a 5 mm e serão assentados com juntas alinhadas no sentido horizontal e 
vertical na altura de 3,00 m de altura. 

O rejuntamento será feito com pasta de cimento branco sendo terminantemente 
vetado o acréscimo de cal à pasta. 

Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta, concluindo-se a limpeza com 
um pano seco. 

Nos ambientes com azulejo em que houver canto vivo, deverá ser colocada 
cantoneira de alumínio. 

7.0 - COBERTURA 

7.1 – Madeiramento 

7.1.1 – Fabricação e Instalação de Estrutura Pontaletada de Madeira não Aparelhada para 
Telhados com Até 2 águas. 
 

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

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

através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que 

poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); Em cada pilha de telhas 

disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito 

telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, 

sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; Antes do 

início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia 

tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. 

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à 

projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas 

na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm; A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando 
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pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve 

ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das 

telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as 

telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura 

equivalente à espessura de duas ripas; - No caso de beirais sem a proteção de forros, as 

primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado; - Na 

colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10cm; - Telhas e 

peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados 

pela respectiva normalização devem ser expurgadas; - Nas posições de águas furtadas 

(rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente 

recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o 

afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm. 

 
7.1.3 - Telhamento com Telha Ondulada de Fibrocimento e=6mm, com Recobrimento 
Lateral de ¼ de onda para Telhado com inclinação de 10º, com até duas águas incluso o 
içamento. 
 

A execução da cobertura – estrutura e telhamento obedecerão rigorosamente aos 
desenhos e detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE. 

As inclinações obedecerão às determinadas em projeto, sendo, no entanto, 
recomendados os seguintes, conforme o tipo de material utilizado como telha.  

7.2 – Forro de PVC 

7.2.1 – Forro em Réguas de PVC, Frisado, Para Ambientes comercias Transporte vertical. 
 
 Deverá ser marcada na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma 

mangueira ou um nível laser, o local em que será instalado o forro, com o auxílio de um 

cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posiçãoexata onde serão fixadas as guias 

(perfis de acabamento em “U”), deverá ser fixada as guias nas paredes (perfis de 

acabamento em “U”).Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto 

a posiçãodos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes)Observar 

espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes)Fixar os rebites no teto e prender os 

arames (tirantes) aos rebites. 

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes)Encaixar os perfis F-47 (perfis 

primários) no suporte nivelador, de maneira quefiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis 

na altura correta do rebaixo do tetoAjustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de 

acordo com asdimensões do ambiente onde serão aplicadasEncaixar as réguas de PVC já 

ajustadas no acabamento previamenteinstalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro 

e a extremidade doacabamento escolhidoFixar as réguas de PVC em todas as travessas 

da estrutura de sustentaçãoNo último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior 

que o espaçoexistente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de 

talmaneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponívelColocar as duas 

extremidades da régua dentro do acabamentoCom a ajuda de uma espátula, encaixar 

longitudinalmente a régua noacabamento e na régua anterior. 
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7.3 – Calha Metálica 

7.3.1 – Calha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento de 33cm. 
Incluso Transporte Vertical. AF_06/2016. 

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

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

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão 

romper ou soltar com certa facilidade); Os montadores deverão caminhar sobre tábuas 

apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que 

impeçam seu escorregamento; Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, 

atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5% 

no sentido dos tubos coletores; Promover a união das peças em aço galvanizado mediante 

fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza 

aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; Fixar as peças na estrutura de madeira do 

telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos 

pregos com selante a base de poliuretano. 

7.4 – Rufo Metálico 

7.4.1 – Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento de 25cm. 
Incluso Transporte Vertical. AF_06/2016. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários que estavam envolvidos diretamente com a colocação dos rufos e ajudando o 

transporte horizontal das peças; Foi considerada perda por corte das chapas; - Os insumos 

foram considerados para fixação sobre estrutura de madeira. Para o caso de fixação sobre 

alvenaria ou concreto, utilizar parafusos e buchas de náilon S-8 em substituição aos 

pregos; Foi considerado um cordão de selante no comprimento do rufo, no encontro com 

a alvenaria. Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos 

materiais à cobertura; Foi considerada altura de içamento igual a 24m; 

8.0 - PISOS 

8.1 - Regularização de Contra-pisos e Outras Superfícies 

8.1.1 - Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), Preparo Mecânico com 
Betoneira 400 L, Aplicado em áreas Secas Sobre Lajes, Não Aderido, Espessura 6 cm 
 

Todos os pisos, antes da pavimentação final deverão ser previamente 
regularizados, obedecendo aos níveis de inclinação prevista para a pavimentação que as 
deve recobrir. A camada de regularização se fará em concreto simples, fck 12,0 MPa, a 
base de cimento/areia, com espessura 6,00 cm, prevista em planilha orçamentária ou 
projetos. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos 
pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução. O 
concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento mecânico, com fator 
água/cimento menor que 0,5. 
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 
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como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de 
conformidade com as indicações do projeto. 
 

8.2 - Piso Cerâmico 

8.2.1 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmatada extra de dimensões 
45x45cm  aplicada em ambientes. 

Piso cerâmico será utilizado e em todos os ambientes indicados em projeto. 
O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm na cor clara tipo porcelanato massa única, 
assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e 
espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pela modelo referência. Será 
utilizado rejuntamento cinza platina com especificação indicada pela modelo referência o 
revestimento precisa ser submetido a cura durante um período de 6 dias, no mínimo, sendo 
proibido a passagem sobre os pios, mesmo apoiado sobre tabuas. 

8.3 - Rodapé Cerâmico 

8.3.1 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmatada extra de dimensões 
45x45cm  aplicada em ambientes. 
 

As  placas cerâmicas, deverão ser cortadas em faixas de 7cm de altura. Aplicar e 

estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, 

com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre 

área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 

impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 

cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 

previamente gabaritados. 

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 

contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido. 

8.4 – Piso Concreto (Calçada Interna) 

 

8.4.1 - Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in loco, 
Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado.espessura = 8 cm. AF_07/2016. 
 

A calçada em concreto será utilizada e em todos os ambientes indicados em 
projeto. 

Trata-se de piso rígido e polido, com juntas de dilatação, moldado in loco, a 
base de cimento com agregado triturado e areia. 

A pavimentação em lençóis de concreto será executada por empresa 
especializada, que fornecerá os oficiais, as maquinas e ferramentas bem como as juntas 
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plásticas. O piso ser fundido sobre base de concreto, serão obedecidas as seguintes 
prescrições quanto as superfícies que irão receber esse revestimento: 

- Limpeza de poeira e de quaisquer detritos; 
- Molhadura para reduzir a absorção de água da argamassa de contrapiso; 
- Execução de camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (cimento 

+ areia) em volume, na espessura adequada as irregularidades do piso a revestir e 
necessárias para a formação de caimento para os ralos, dando-lhe sempre acabamento 
áspero; 

- No caso de ter sido adicionado impermeabilizante tipo hidrofugante (emulsão 
pastosa de cor branca) na argamassa do contrapiso, deverá ser aplicada sobre essa 
superfície, uma camada de chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, 
misturada com aditivo adesivo; 

- Capeamento (fundição), na espessura de 6 cm de argamassa de cimento 
comum, mármore triturado (granilha) na granulometria especificada e areia, no traço 1:2:5, 
em volume, adicionada ou não corante, comprimida com rolo de 30 kg a 50 kg, excedendo 
a argamassa de 1mm a 2 mm do nível definitivo; 

- As juntas poderão ser de perfis de PVC, com espessuras não inferior a 1 mm 
e altura de até 2,5 cm, e terão de ser assentadas de maneiras alinhada e nivelada sobre a 
base, formado painéis com dimensões nunca menores que 1 m, porem limitando-se a área 
de 1,6 m²; 

- o revestimento precisa ser submetido a cura durante um período de 6 dias, no 
mínimo, sendo proibido a passagem sobre o pios, mesmo apoiado sobre tabuas, nas 24 h 
seguintes a usa fundição; 

- o primeiro polimento deverá ser feito a máquina com emprego de água e 
abrasivos de granulação nº 60, 80, e 160, aplicados progressivamente; 

- após o primeiro polimento, as superfícies serão estucadas com mistura de 
cimento branco e corante na tonalidade idêntica a do capeamento; 

- o polimento do piso junto dos rodapés será realizada a seco, com maquinas 
elétricas portátil; 

- o polimento final será feito a maquina, com emprego de águas e abrasivos de 
grãos mais finos (nº 220 e 3F); 

- imediatamente após o polimento, é preciso aplicar uma camada protetora de 
cera branca comum. 

A textura do piso, além de polida, poderá ser simplesmente antiderrapante. O 
Concreto, tem elevada resistência a abrasão, é impermeável, não é absorvente e é imune 
a ação de óleos e maioria dos componentes orgânicos. A conservação é feita com água e 
sabão, seguida de cera. 

9.0 - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 

9.1 – Janela Vidro Temperado 

9.1.1 – Janelas de Vidro temperadeo, fixa, fornecimento e instalação. 
 
As aberturas da edificação serão fechadas com telas galvanizadas para permitir a 
ventilação e aeração do local e evitar a entrada de animais. 

9.2 – Portas de Vidro 

9.2.1 – Portas de Vidro temperadeo, fixa, fornecimento e instalação. 
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O item remunera :  
O fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão-

de-obra necessária para a instalação do vidro. Será medido pela área de vidro instalado 

(m²). O fornecimento de suporte quádruplo para vidro temperado, referência SM 1044, 

Linha Dorma Glas, fabricação Dorma, ou equivalente; remunera também o fornecimento 

de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do suporte. Será 

medido por unidade de suporte instalado (un). O fornecimento de fechadura de centro, com 

cilindro, para portas simples ou duplas em vidro temperado, referência SM 1050, Linha 

Dorma Glas, fabricação Dorma, ou equivalente; remunera também o fornecimento de 

materiais acessórios e a mão-de-obranecessária para a instalação da fechadura. Não 

remunera o fornecimento de contra fechadura de centro, ou espelho de fechadura. Será 

medido por unidade de fechadura instalada (un). 

9.3 – Porta de Madeira 

9.3.1 - P02 - Kit Porta de Madeira para Pintura, Semi Oca (Leve ou Media), Padrão Médio, 
(70X210) cm, Espessura 3,5 cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem e Instalação do 
batente, Fechadura com Execução de Furo - Fornecimento e Instalação 
9.3.2 - P03 - Kit Porta de Madeira para Pintura, Semi Oca (Leve ou Media), Padrão Médio, 
(80X210) cm, Espessura 3,5 cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem e Instalação do 
batente, Fechadura com Execução de Furo - Fornecimento e Instalação 
9.3.3 - P05 - Kit Porta de Madeira para Pintura, Semi Oca (Leve ou Media), Padrão Médio, 
(90X210) cm, Espessura 3,5 cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem e Instalação do 
batente, Fechadura com Execução de Furo - Fornecimento e Instalação 
9.3.4 - P05 - Kit Porta de Madeira para Pintura, Semi Oca (Leve ou Media), Padrão Médio, 
(60X210) cm, Espessura 3,5 cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem e Instalação do 
batente, Fechadura com Execução de Furo - Fornecimento e Instalação 
 

Portas e de madeira de lei, do tipo almofadada de acorda com lista de 
esquadrias do projeto arquitetônico, o material a ser usado na sua confecção deverá estar 
aparelhada, seca, desempenada, sem descolamentos ou outros defeitos e que não sejam 
confeccionados com cerne de madeira, o mesmo procedimento será para os seus 
acessórios complementares, como batentes, guarnições, alizares, aduelas, vistas e tacos 
etc. Não se admitirá a correção de defeitos com massa. 

As portas deverão ser de boa qualidade e serão recusadas as peças que 
apresentarem quaisquer defeitos de esquadro, acabamento, material ou dimensões. 

Os batentes serão de madeira com 4 cm de espessura, embutidos nas paredes 
ou fixados com poliuretano, deverão estar alinhados, no prumo e atenção deve ser dada a 
espessura da parede. 

O núcleo das portas, independentemente do tipo, terá espessura suficiente que 
garanta o perfeito embutimento das fechaduras, não apresentando folga ou sobressalto. 
 

10.0 - PINTURAS 

10.1 – Pintura de Paredes 

10.1.1 - Aplicação manual de Fundo Selador Acrílico em Paredes Externas 
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Inicialmente será passada uma lixa fina sobre as superfícies de reboco, logo em 

seguida aplica-se uma demão de líquido selador ou preparador de parede, de preferência 
de marca de conhecida procedência e respeitado a natureza de similaridade, para 
proporcionar homogeneidade, agregação de partículas e uniformidade da superfície que 
será a pintada 
 
10.1.2 - Aplicação Manual de Massa Acrílica Externas de Casas, Duas Demãos 
 

As paredes internas e externa serão emassadas com massa acrílica. As 
superfícies a emassar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas, 
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superfícies só 
poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 
 
10.1.3 - Aplicação Manual de Tinta Látex Acrílica em Paredes Externas, Duas Demãos 

 
As tintas a serem utilizadas serão de primeira qualidade, marca SUVINIL, em 

cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 
As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica semi-brilho; parte da 

fachada do centro de convivência será pintada com tinta acrílica própria para exteriores. 
As tintas a serem utilizadas serão de primeira qualidade, marca SUVINIL, em cores a serem 
definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e 
curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As 
superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Deve a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE uma amostra de pintura, 
com as dimensões (0,50 x 1,00)m, sob iluminações semelhantes e em superfície idêntica 
ao local a que se destina. 

Os painéis externos de alvenaria receberão pintura com tinta a base de, 
ACRÍLICA, destinado a superfície que se destina, deverão ser observados os cuidados 
citados nos itens anteriores e obedecidos obrigatoriamente as recomendações do 
fabricante quanto à qualidade e aplicações do material correspondente, que serão os 
parâmetros a serem seguidos pela empresa construtora, as demãos aplicadas serão 
aquelas definidas em planilha orçamentária e que sejam suficientes para proporcionar a 
cobertura da película na cor definida. 

Deverão ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em 
vidros e outras superfícies que não receberão pintura. 

de projeto. 
Práticas de Construção: De preferência, o armazenamento será realizado em 

local próximo da montagem, em área plana, com as peças na posição vertical. Na 
impossibilidade, as telhas serão apoiadas sobre suportes de madeira espaçados de 3 m, 
aproximadamente, de altura variável, de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada, com 
espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das 
extremidades com o solo. 

As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos 
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em 
caixas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos. 
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Processo executivo: Antes do início da montagem das telhas, será verificada a 
compatibilidade da estrutura de sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem 
irregularidades, serão realizados os ajustes necessários. O assentamento das telhas será 
realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar 
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. Serão obedecidos os 
recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. As 
telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de dispositivos adequados, de 
conformidade com as especificações do fabricante e detalhes do projeto. 

As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos ou 
ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do 
projeto. 

O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos 
predominantes. Os acabamentos e arremates serão executados de conformidade com as 
especificações do fabricante e detalhes do projeto. 

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas 
pela Fiscalização, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e 
encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura. 
 

11.0 – GUARDA CORPO/ALAMBRADO 

11.1.1 – Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 
 

Os corrimãos e guarda corpos deverão ser constituídos de estrutura tubular de 

ferro galvanizado, com aplicação de fundo próprio para peças galvanizadas, tipo 

supergalvite e pintura esmalte sintética fosco na cor cinza médio, sujeito aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. Os tubos utilizados para o apoio das mãos (pega mão) serão de  40mm 

(1 1/2’’ – Diâmetro Externo máximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes 

deverão apresentar um  40mm (1 1/2’’). Já os tubos para as longarinas horizontais serão 

de  15mm (1/2’’). Deverão ser instalados nos patamares, escadas e rampas guarda-

corpo, com altura de 105cm e longarinas horizontais (entre os montantes) com distância 

máxima de 15cm entre a face externa das tubos, conforme demonstrado em projeto. Nas 

escadas e rampas, o corrimão deverá ser aplicado em ambos os lados com tubos de  

32mm (1 1/4’’), sendo o principal com altura máxima de 92cm e o corrimão auxiliar com 

medida de 70cm. Estas alturas são consideradas quando medidas verticalmente do topo 

do apoio das mãos (pega mão) a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos 

degraus. Os Guarda-Corpos deverão ser chumbados ao piso por uma chapa de ancoragem 

com luva e fixados por meio de Chumbador Parabolt C ½’’ x 4’’, instalados no eixo da luva. 

A luva deverá possuir altura de 15cm e diâmetro inferior ao montante ( 32mm - 1 1/4’’), 

permitindo um encaixe macho-fêmea. O Corrimão das escadas e rampas deverá ser 

soldada aos montantes do Guarda-Corpo, conforme detalhamento em projeto. 
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12.0 - INSTALAÇÃO HIDRO - SANITÁRIA 

12.1 - Fornec. e Assentamento de Tubos P/Instalação Domiciliar 

12.1.1 - Tubo, PVC, Soldável, DN 20MM, instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - 
Fornecimento e Instalação 
12.1.2 - Tubo, PVC, Soldável, DN 25MM, instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - 
Fornecimento e Instalação 
 

Em condições gerais e normais, isto é, para conduzir água fria, as instalações 
hidráulicas e sanitárias serão à base de tubos PVC soldáveis ou aço galvanizado, bem 
como suas respectivas conexões, de procedência reconhecida, aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO, obedecerá rigorosamente o projeto e as normas técnicas que regulam 
este assunto, após as suas colocações as instalações serão devidamente testadas para 
verificação de suas funcionalidades.  

As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de 
concreto armado, para passagem de tubulações, serão locadas e tomadas com tacos, 
buchas ou bainhas antes da concretagem, recalques ou deformações estruturais e para 
que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. Na passagem através de 
elementos estruturais de reservatório, será empregado medidas complementares que 
assegurem perfeita estanqueidade e facilidade de substituição 

Os serviços para as instalações hidráulicas prediais, serão executados 
conforme projeto elaborado pela CONTRATANTE e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em 
conformidade com as exigências e solicitações da concessionária. 

A distribuição de água fria será em tubos PVC, rígido com junta soldável da 
marca TIGRE, nas dimensões prevista no projeto hidráulico. 

A água será captada através da concessionária loca a uma distância mínima de 
50 metros. 

Normas 

 EB-892/89 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria (NBR-
5648); 

 MB-1128/75 – Instalações prediais de água fria – determinação das condições de 
funcionamento das peças de utilização (NBR-5658); 

NB-92/80 – Instalações prediais de água fria (NBR-5626); 
 
12.1.3 - Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 40 mm, Fornecimento e Instalação 
em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário 
12.1.4 - Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 50 mm, Fornecimento e Instalação 
em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário 
12.1.5 - Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100 mm, Fornecimento e Instalação 
em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário 

A rede externa de esgoto será executada com tubos PVC rígidos, junta soldada, 
nos diâmetros adequados para cada caso. 

As tubulações internas serão em tubo PVC ponta e bolso, junta soldada. 
As ligações serão feitas por encaixe, sendo as superfícies limpas com solução 

limpadora e tirada o brilho com lixa nº320 (lixa d’ água). Após a limpeza, passar solda 
plástica com pincel e encaixar firmemente as peças. 

Deverão ser consideradas as declividades mínimas, ou seja, as tubulações com 
diâmetro igual ou inferior a 100 mm terão caimento de 2%. 
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Nas instalações sanitárias, serão utilizados tubos e conexões em PVC rígido 
para esgoto soldável, da marca TIGRE. Os tubos deverão ser antes de aplicados, 
examinados um a um, a fim de verificar a existência de rachadura. Os tubos rachados ou 
quebrados deverão ser rejeitados.  

12.2 – Conexões 

12.2.1 - Joelho 90 Graus, PVC, Soldável, DN 20 MM, Instalado em Ramal de Distribuição 
de água - Fornecimento e Instalação. AF-12/2014. 
12.2.2 - Joelho 90 Graus, PVC, Soldável, DN 25 MM, Instalado em Ramal de Distribuição 
de água - Fornecimento e Instalação. AF-12/2015 
12.2.3 - Te, PVC, Soldável, DN 25MM, instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - 
Fornecimento e Instalação. AF_12/2014. 
12.4.4 - Curva 45 Graus, PVC, Soldável, DN 50MM, instalado em Prumada de Água - 
Fornecimento e Instalação. AF_12/2014. 
12.4.5 - Curva Curta 90 Graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 40MM, Junta 
Soldável, Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto 
Sanitário.AF_12/2014 
12.4.6 Joelho 90 Graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 40MM, Junta Soldável, 
Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto. AF_12/2014. 
12.4.7 - Joelho 90 Graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 50MM, Junta Soldável, 
Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto. AF_12/2014. 
12.4.8 - Joelho 90 Graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100MM, Junta Soldável, 
Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto. AF_12/2014. 
12.4.9 - Junção Simples, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100 x 100MM, Junta 
Elástica, Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário. 
AF_12/2014. 
12.4.10 - Te, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 50 x 50 MM, Junta Elástica, Fornecido 
e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário. AF_12/2014. 
12.4.11 - Te, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100 x 100 MM, Junta Elástica, 
Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário. AF_12/2014. 
 

Todas as conexões devem ser fornecidas e instaladas em quantidades suficiente, 
conforme especificado em projeto. 

 

12.3 - Registro / Válvulas 

12.3.1 - Registro de Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", instalado em Reservação de Água 
de Edificação que Possua Reservatório de Fibra/Fibrocimento Fornecimento e Instalação. 
AF_06/2016. 

Os registros serão previstos em quantidades necessárias que possibilitem 
reparos sem haver o impedimento de funcionamento nos demais ramais 

Registro de gaveta em metal cromado, para as colunas de modo geral. 
Registro de gaveta bruto em metal cromado para o reservatório instalado; 

 

12.4 - Ralos e Caixas Sifonadas 

12.4.1 - Caixa Sifonada, PVC, DN (100 X 100 X 50) mm, Junta Elástica, Fornecimento e 
Instalação em Ramal de Descarga ou em Ramal de Esgoto Sanitário 
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Caixa sifonada de PVC com 100 mm de diâmetro, e com caixilho e grelha 

plástica a ser instalada em cada banheiro da obra. 
12.4.2 - Caixa de Inspeção em Concreto Pré-Moldado DN 60cm com Tampa H=60cm 
Fornecimento e Instalação. 

12.4.3 - Caixa de Areia Pluvial com Grelha 60 x 60cm. Fornecida e Instalada. 
As caixas de inspeção e gordura serão executadas em alvenaria com tampas 

de concreto armado e com dimensões em projeto. 
 

12.5 - Aparelhos Sanitários, Louças, Metais e Outras 

12.5.1 - Lavatório Louça Branca com Coluna, 44 x 35 cm, Padrão Popular, Incluso Sifão 
Flexível em PVC, Válvula e Engate Flexível 30 cm em Plástico e com Torneira Cromada 
Padrão Padrão Popular - Fornecimento e Instalação 
12.5.2 - Mictório Sifonado de Louça Braca com Pertences, com Registro de Pressão 1/2" 
Com Canopla Cromada Acabamentos Simples e Conjunto para Fixação - Fornecimento e 
Instalação. 
12.5.3 Vaso Sanitário Sifonado Convencional com Louça Branca com Caixa Descarga e 
tubo de descida 40MM - Fornecimento e Instalçao. AF_10/2016. 

As louças sanitárias a serem fornecidas deverão ser na cor branca, de 
fabricação DECA ou similar. 

As bacias sanitárias serão com caixa acoplada, linha Ravena e terão uma 
ducha higiênica instalada ao lado, linha Targa. Os mictórios deverão ter sifão integrado. 

As cubas dos banheiros serão de embutir, no formato oval, dimensões 
490x360mm. No caso de lavatório individual, o mesmo será da linha Ravena. 

Os registros serão previstos em quantidades necessárias que possibilitem 
reparos sem haver o impedimento de funcionamento nos demais ramais. 

As torneiras terão acabamento cromado, linha Targa da DECA ou similar. 
Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e peças complementares, serão 

fornecidos e instalados pela EMPREITEIRA com maior apuro. 
O perfeito estado dos materiais empregados será devidamente verificado pela 

FISCALIZAÇÃO. 
Para os portadores de necessidade especial, serão utilizados vasos comuns, 

brancos, porém com a diferença de que será feita uma adaptação de altura, de maneira 
que o vaso instalado com assento tenha uma altura total de 0,46m (ou quarenta e seis 
centímetros) em relação ao piso acabado; 

Para tanto, deverá ser feita uma base de argamassa de cimento sob o vaso, 
acompanhando os limites das bordas do pé do mesmo, conforme detalhe do projeto 
arquitetônico; 

Esta base será pintada com tinta epóxi na cor branca. 
Torneira mono comando em metal cromado para lavatório, em todo lavatório; 
Sifão de plástico flexível (mangueira corrugada) para esgoto, em todo lavatório; 
Saboneteira de louça branca, instalada a 1,00m do piso acabado, para cada 

lavatório; 
Porta papel metálico, a 1,00m do piso acabado, para cada lavatório; 
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12.5.4 - Tanque de Louça Branca com Coluna, 30L ou Equivalente, Incluso Sifão Flexivel 
em PVC, Válvula Metálica e Torneira de Metal Cromado Padrão Popular - Fornecido e 
Instalado. AF_12/2013. 
 

12.5.5 - Caixa Dagua em Polietilenno 2000 Litros, com Tampa 
 
COMPLEMENTOS DAS INSTALAÇÕES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

Complementarmente aos aparelhos sanitários acima descritos, que são os 
mesmos utilizados nos banheiros para portadores de necessidades especiais, temos os 
seguintes metais e peças: 

Barra de apoio posterior, horizontal, em aço inox, de 90 cm de comprimento, 
com diâmetro do tubo de 4 cm, e distância da parede = 4 cm, instalada a 76 cm do piso 
acabado, para cada vaso sanitário; 

Barra de apoio lateral, horizontal, em aço inox, de 77 cm de comprimento, com 
diâmetro do tubo de 4 cm, e distância da parede = 4 cm, instalada a 76 cm do piso acabado, 
para cada vaso sanitário; 

Proteção em aço inox para sifão, colocada em volta do sifão do lavatório e fixada 
na parede. 
 

12.6 – Fossa e Sumidouro 

12.6.1 - Tanque Séptico Retangular, em Alvenaria com Tijolos Cerâmicos Maciços, 
Dimensões Internas: 1,00 x 2,00 x 1,4 M, Volume útil: 2000L (Para 5 Contribuintes). 
12.6.2 - Sumidouro Pre Moldado em Concreto com Camada de Brita de 30cm. Fornecido 
e Instalado. 
Deverão ser instalados em local de fácil acesso próximo a edificação e longe de trânsito 
de veículos, conforme locação especificado em projeto hidrossanitário. 
 
13.0 – INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 
 
13.1 – Objetivo e Considerações Gerais 

 
Trata-se do PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS para o Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS localizado na cidade de Cabixi no Estado de 
Rondônia elaborado a fim de atender as necessidades elétricas para reforma e ampliação, 
em concordância com as normas vigentes NBR 5410, 5419 bem como as normas da 
CERON. 

 

A execução dos serviços deverá obedecer a melhor técnica, por profissionais 
qualificados (NR10 e NR35) e dirigidos por profissionais que tenha habilitação junto ao 
CREA.  

 

As instalações deverão ser executadas de acordo com as plantas em anexo, 
obedecendo as indicações e especificações constantes deste memorial, bem como as 
determinações das normas vigentes. 
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Alimentação: A entrada da alimentação será feita através do quadro de medição na 
parede técnica, com potência de 25942,00VA, de acordo com a NDU 01, Energisa 
Rondônia, a alimentação do quadro de distribuição deverá ser trifásica com cabo de 25 
mm² no mínimo, caso necessário seja feita a mudança em toda a entrada de energia para 
adequação do projeto. Consiste em uma alimentação trifásica a 4 condutores em 220/127 
V + neutro + terra, com 3 hastes de aterramento ligadas ao medidor, conforme norma da 
concessionária;.  
 
13.2 – Materiais 

 

Quadros: são componentes da instalação elétrica destinados a abrigar os 
dispositivos de manobra, proteção e supervisão dos circuitos elétricos ou blocos terminais 
e dispositivos de ligação e proteção de redes de telecomunicações. 
 Os quadros elétricos serão classificados nos modelos “E”, de embutir. Sendo os 
quadros de modelo “E” será fabricada em chapa de aço, espessura mínima equivalente à 
n° 22 (MSG), com chassis em chapa de aço de mesma bitola e molduras e portas em chapa 
de aço n° 16 (MSG), com grau de proteção IP-66. 
 O acabamento interno e externo das chapas deverá ser fosfatizado ou galvanizado 
e com pintura eletrostática à base de epóxi com esmerado acabamento final em estufa. 
Nas caixas modelo “E” o acabamento da caixa-base será efetuado por galvanização. Seu 
ponto de terra deverá ser duplo, um em cada lateral. Para maior número de ligações deverá 
ser montado um barramento de cobre sobre esse ponto. 
 As portas deverão ter abertura através de dobradiças e ser dotadas de fechadura 
movimentadas por chave. Deverão, ainda, permitir a inversão das portas, com abertura à 
direita ou à esquerda. Os equipamentos e componentes instalados no interior dos quadros 
deverão ser montados sobre bandejas removíveis. 
 Os quadros terão aparelhos metálicos ou de acrílico, que visam evitar o contato do 
usuário com as partes vivas da instalação. Os espelhos terão plaquetas de acrílico 
identificando os circuitos. Os espelhos metálicos serão providos de dobradiças e fechadura 
com chave, para facilitar a manutenção. Todos os condutores no interior dos quadros 
deverão ser identificados com anilhas plásticas numeradas.  
 Os barramentos serão de cobre eletrolítico de teor de pureza maior que 97%, 
pintados nas cores vermelha (fase R), amarela (fase S), preta (fase T), azul claro (neutro) 
e verde (terra). Os pontos de ligação receberão tratamento à base de estanho ou prata. 
Montados sobre isoladores de epóxi ou premix, fixados por parafusos e arruelas zincados, 
de forma a assegurar-se perfeita isolação, e resistência aos esforços eletrodinâmicos, em 
caso de curto-circuito. As interligações entre barramentos serão dotadas de arruelas de 
pressão. 
 Na parte interna da tampa externa dos quadros deverá ser colocado um resumo de 
cargas, diagrama trifilar contendo informações quanto às proteções gerais e parciais, 
distribuição de fases e destino de cada circuito de circuitos. 
 

Condutores de Energia Elétrica: são corpos de formato adequado, construídos 
com materiais de alta condutividade, destinados à condução de corrente elétrica. 
 Deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, de pureza igual ou superior 
a 99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio. 
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 Excetuando-se as instalações em barra, aterramentos e condutores de proteção, 
todas as instalações deverão ser executadas com condutores isolados, perfeitamente 
dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto-circuito sem 
danos à isolação. 
 Os condutores que estiverem sujeitos a solicitações mecânicas acidentais deverão 
possuir proteções contra esforços longitudinais. 
 Os condutores para baixa tensão deverão ser das classes de tensão 450/750 V e 
600/1000 V, seguindo a indicação do projeto ou da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser utilizados 
nos circuitos de potência e de controle. 
 Os condutores para uso em média tensão deverão ter classes de tensão de 3,6/6 
kv, 6/10 kv, 8,7/15 kv, 12/20 kv, 15/25 kv, 20/35 kv e 27/35 kv, seguindo indicação do 
projeto ou da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser utilizados nos ramais de distribuição, podendo, 
ainda, possuir proteção mecânica contra esforços longitudinais e transversais. 
 Os condutores deverão ser isolados com isolantes sólidos, dos tipos termofixos e 
termoplásticos, obedecendo à tabela abaixo: 

ISOLANTE NOME USUAL 
COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA 

TERMOFIXOS EPR Polietileno Reticulado (XLPE) 
Borracha Etileno-
Propileno Polietileno 

TERMOPLÁSTICOS PVC Polietileno (PET) 
Cloreto de Polivilina 
Polietileno 

 
Todos os condutores deverão ter proteção contra ataques de agentes químicos e 
atmosféricos e contra efeitos de umidade. Os condutores isolados deverão possuir isolação 
não propagadora de chamas, com exceção dos utilizados em circuitos de segurança e 
emergência, que deverão ser do tipo “resistente ao fogo”. 
 Todos os condutores, isolados ou não, deverão ser convenientemente identificados 
por cores ou etiquetas coloridas. A identificação deverá seguir a codificação a seguir: 
 

CORES CONDUTORES EM CA CONDUTORES EM CC 

Preto Fase A Positivo 

Vermelho Fase B      - 

Marrom Fase C Negativo 

Azul-claro Neutro       - 

Verde-Amarelo Proteção Proteção 

Branco Retorno        - 

  
As normas pertinentes que deverão ser seguidas são:  
 NBR 9311 – Cabos elétricos isolados – designações; 
 NBR 5111 – Fios de cobre nu de seção circular, para fins elétricos; 
 NBR 5349 – Cabos nus de cobre para fins elétricos; 
 NBR 5368 – Fios de cobre mole estanhados para fins elétricos. 
ATENÇÃO!!!  O menor condutor admitido para quaisquer usos na rede elétrica 
deverá ser de 2,5mm², inclusive nas descidas das luminárias. 
Iluminação Geral  
 O presente Projeto foi elaborado de acordo com o projeto luminotécnico 
considerando os critérios luminotécnico da norma em vigor para este tipo de uso 
adequadamente estudado para cada ambiente da edificação. 
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Para determinação do fluxo luminoso mínimo requerido deverá ser atendida pela 
NBR 5413. 

As lâmpadas deverão atender os seguintes critérios: 
Deverão ser utilizadas lâmpadas com menor relação lumens/watt; 
Índice de reprodução de cores maior ou igual a 85% 
Os reatores serão sempre eletrônicos de alto fator de potência com baixa distorção 

harmônica; 
Em áreas com quatro ou mais pontos de iluminação deverá ser dada possibilidade 

de acendimento de partes destes pontos utilizando-se critério de 25%, 50%, 75% ou 100% 
dos mesmos. 
  

Luminárias: Serão na área interna: luminárias spot para lâmpadas LED 10W/127V 
e deverão ser construídas de forma a apresentar resistência adequada e dimensões tais 
que propiciem espaço suficiente para as ligações elétricas, na área externa: Refletores de 
Led com foco direcionado com proteção IP-65. 
 - As luminárias, terão lâmpadas LED 10W/127V, será uma luminária de sobrepor, 
com corpo em chapa de aço fosfatada e pintada eletrostaticamente; refletor e aletas 
parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância; aleta LumiOtic com 
formato côncavo na parte superior e inferior, espessura ultra fina: 6mm e sistema sealed-
top: totalmente selada na parte superior. Curva fotométrica aberta tipo “bat wing”. Ref.: 
(CAA20-E416 da Lumicenter ou similar). 
 

  Independente dos aspectos estéticos desejados deverá ser observada as 
seguintes recomendações: 
 - Todas as partes de aço deverão ser protegidas contra corrosão, mediante pintura 
de acabamento à base de epóxi por processo eletrostático e recozimento em estufa, 
zincagem ou outro processo equivalente, tratamento de decapagem, fosfatado. 

Lâmpadas: Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que 
prejudiquem o seu desempenho.  As bases não devem rodar em relação ao bulbo quando 
sujeitas, aos momentos de torção estabelecidos na NBR-5160. 
 O deslocamento angular máximo, entre os planos que passam pelos pinos da base, 
é de 6 graus. 
 As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no 
bulbo ou na base: 
 - Potência nominal (W); 
 - Designação da cor; 
 - Nome do fabricante ou marca registrada. 
  

Disjuntores: Todos os disjuntores deverão ser termomagnéticos, do “tipo DIN”, 
instalados de maneira que não reduza de maneira efetiva a seção do condutor e que a 
pressão de contato seja permanente. 
Cuidados deverão ser observados quando da instalação de terminais nos disjuntores, de 
modo que não haja deslocamento dos condutores e que não ocorro diminuição da isolação, 
seja pelos terminais, seja pelos condutores. Especificações dos disjuntores adotados 
encontram-se na planilha orçamentária. 
 Disjuntores são dispositivos de proteção (sobrecarga e curto-circuito) curva “C”, 
atuando entre cinco e dez vezes a corrente nominal que podem estabelecer conduzir e 
interromper correntes elétricas em condições normais de funcionamento, bem como 
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estabelecer, conduzir por tempo determinado e interromper correntes em condições 
anormais de funcionamento. 
 Os disjuntores a serem empregados poderão ser de baixa ou média tensão, 
conforme a tensão da rede onde forem instalados. 
 Serão considerados de baixa tensão os disjuntores para circuito com tensões 
nominais de até 1000V em corrente alternada, com frequência nominal não superior a 60 
Hz e 1200 V em corrente contínua. Serão considerados de média tensão os disjuntores 
para circuitos com tensões nominais entre 1 e 15 kV e frequência nominal não superior a 
60Hz. 
Caracterização Técnica 
 Todos os disjuntores deverão possuir disparadores ou relés para proteção contra 
sobrecarga e curtos-circuitos, os quais poderão ser instantâneos ou temporizados. Os 
tempos e valores de atuação dos disparadores e relés dos disjuntores deverão obedecer 
criteriosamente ao estabelecido no estudo de seletividade. 
Monopolares, Bipolares e Tripolares, tipo MW, curva "C", 0,5A a 63A, 3kA/380V e 
4.5kA/220V (NBR NM IEC 60898), 4.5kA/380V e 6kA/220V (NBR IEC 60947-2). 
 Os disparadores, relés e demais componentes do disjuntor deverão estar calibrados 
para operar adequadamente em temperaturas e umidades relativas de até 45°C e 90%, 
respectivamente. Os disjuntores de média e baixa tensão deverão admitir, para as diversas 
partes componentes, as elevações de temperatura previstas nas respectivas normas. 
 Os disjuntores deverão operar sempre em instalações abrigadas. 
 Todos os disjuntores deverão apresentar uma identificação indelével na qual 
deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 
 -Nome ou marca do fabricante; 
 -Número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; 
 -Tensão nominal de isolamento; 
 -Corrente nominal do disjuntor; 
 -Corrente nominal da estrutura (se houver disparadores em série intercambiáveis); 
 -Frequência nominal; 
 -Capacidade de interrupção em curto-circuito (simétrica-valor eficaz) referida às 
tensões nominais de operação; 
 -Referência à norma da ABNT pertinente e certificado de aprovação do Inmetro. 
 Os terminais externos devem ser tais que os condutores possam ser ligados por 
parafusos ou outro meio de ligação, de modo a assegurar que a pressão de contato 
necessária seja mantida permanentemente. 
 Os terminais devem ser projetados de forma que prendam o condutor entre as 
partes metálicas, com pressão de contato suficiente, sem causar danos significativos 
(redução da seção efetiva) ao condutor. 
 Os terminais não devem permitir deslocamento dos condutores ou deles próprios 
de forma prejudicial à operação ou isolação, reduzindo as distancias de isolação ou de 
escoamento. 
 Os terminais para ligações externas devem ser dispostos de forma a permitir fácil 
acesso, nas condições de uso indicadas. 
 Os disjuntores de média e baixa tensão, que não os de caixa moldada, deverão ter 
a estrutura e as partes fixas dos invólucros metálicos ligadas eletricamente entre si e a um 
terminal que permita aterrá-las. Este requisito pode ser conseguido através de adequado 
continuidade entre as partes da estrutura.  
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 O terminal de aterramento deve ser facilmente acessível e projetado de modo que 
a ligação de terra seja mantida mesmo quando a cobertura, ou qualquer parte móvel, seja 
retirada. Deve ser adequadamente protegido contra a corrosão e indelevelmente marcado 
com o símbolo de terra. 
Os disjuntores de média tensão a grande volume de óleo não serão admitidos. Os 
disjuntores de alta tensão deverão possuir uma corrente de interrupção simétrica mínima 
de 12,5 kA e corrente de estabelecimento mínima de 31 kA, ambas na classe de 15 kv. Os 
disjuntores de média tensão a grande volume de óleo não serão admitidos. 
 Os disjuntores poderão ser dotados dos seguintes acessórios, atendendo às 
especificações de projeto ou determinação da FISCALIZAÇÃO: 
 - Bobina de disparo remoto; 
 - Contatos auxiliares; 
 - Contato de alarme; 
 - Bobina de mínima tensão; 
 - Manopla ajustável; 
 - Mecanismo de operação motorizada; 
 - Alavanca rotativa; 
 - Unidade de retardo; 
 - Gaveta extraível; 
 - Intertravamento mecânico; 
 - Conexões traseiras; 
 - Trava de alavanca; 
 - Alavanca de extração. 
 Os níveis de isolamento nominal para os disjuntores de média tensão deverão 
obedecer aos valores da tabela a seguir: Os disjuntores de baixa tensão utilizadas na 
proteção dos circuitos de luz e tomadas comuns (100W) deverão ter, no mínimo, as 
correntes simétricas de interrupção e as correntes de estabelecimento, de acordo com o 
quadro a seguir: 
 

DISJUNTOR 
(tipo) 

220 V (AC) 380 V (AC) Corrente contínua 

Cor. Int. 
(kA) 

Cor. Est. 
(kA) 

Cor. Int. 
(kA) 

Cor. Est. 
(kA) 

Cor. Int. 
(kA) 

Cor. Est. 
(kA) 

Monopolar 3 10 3 6 1,5 3 

Bipolar 6 12 4,5 9 2 4 

Tripolar 6 12 4,5 9 2 4 

 
Dispositivo DR: O DR deve ser instalado em série com os disjuntores. Em caso de 

utilização de DR único, este deve ser instalado após o disjuntor geral. Em caso de um DR 
para cada circuito, além do principal, deverão ser instalados após cada disjuntor de saída 
(ou parciais ou alimentadores). Para facilitar a detecção do defeito, aconselha-se proteger 
cada aparelho com dispositivo diferencial. Caso isto não seja viável, deve-se separar por 
grupos que possuam características semelhantes. Exemplo: circuito de tomadas, circuito 
de iluminação, etc. 

Recomendações: 
• Todos os fios do circuito têm que obrigatoriamente passar pelo DR. 
• O fio terra (proteção) nunca poderá passar pelo interruptor diferencial. 
• O neutro não poderá ser aterrado após ter passado pelo interruptor. 
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• O botão de teste para o DR de 4 pólos está entre os pólos centrais F/F (220V), 
mas o DR funciona normalmente se conectado F/N (127V) nestes pólos. 

• Nos circuitos de torneira e/ou chuveiro elétrico recomendamos que os mesmos 
sejam de resistência blindada/isolada. 

• Verificar se na caixa de equipamentos como torneira e/ou chuveiro elétrico tem 
a seguinte observação: uso compatível com DR. 

O Dispositivo DR seletivo de característica K é adequado para aplicação a jusante 
do DR principal, corrente nominal residual de IΔn 30 mA, tempo de interrupção (até 5 x 
IΔn) de <40ms – Tipo AC. O Dispositivo seletivo de característica K é fortemente resistente 
a correntes residuais transitórias na rede e tem seu disparo retardado em 10 ms acima dos 
valores normais de atuação, o que permite uma seletividade fina, conforme prescrito pela 
norma NBR NM 61008. Temperatura ambiente entre -5° C até +45°, durabilidade mecânica 
/ elétrica 10.000 manobras, grau de proteção IP 20 (toque acidental), sem restrições com 
relação à posição de montagem, fixação (rápida por engate) em perfil DIN 35 mm. Com 
certificação do INMETRO, e fabricação conforme norma NBR-IEC 61 008 e a NBR-IEC 61 
009. 

 
Dispositivo DPS: O comprimento dos condutores destinados a conectar o DPS à 

instalação, deve ser o mais curto possível, sem curvas ou laços. 
 Ainda, esse comprimento não deve exceder 0,5 m. Caso a distância a+b da ligação 

em paralelo não puder ser inferior a 0,5m, pode-se adotar o esquema da ligação em série. 
 Em termos de seção nominal, o condutor de ligação entre o DPS e PE deve possuir:  
• No mínimo 4 mm2 em cobre ou equivalente para DPS Classe II; 
• No mínimo 16 mm2 em cobre ou equivalente para DPS Classe I ou DPS Classe 

I+II.  
Nenhuma falha no DPS, ainda que eventual, deve comprometer a afetividade da 

proteção contra choques elétricos provida a um circuito ou instalação.  
Quando o DPS for instalado junto com Dispositivos DR, na entrada da linha elétrica 

da edificação ou no quadro de distribuição geral, os DPS podem ser posicionados a 
montante ou a jusante do Dispositivo DR, seguindo as considerações:  

• Quando a instalação for TT e o DPS for posicionado a montante do 
Dispositivo DR, deve-se instalar o DPS conforme esquema de conexão 3 da 
figura 13 - NBR 5410:2004. 

• Quando os DPS forem instalados a jusante do Dispositivo DR, esses 
Dispositivos DR, sejam eles instantâneo ou temporizados, devem possuir 
uma imunidade a correntes de surto de no mínimo 3 kA (8/20 µs). 

 
 A instalação do DPS a montante do Dispositivo DR previne desligamentos 

desnecessários do Dispositivo DR no caso de correntes de fuga que podem ser causadas 
pelo DPS. 

Devido a suas diferentes categorias de operação, capacidade de descarga e nível 
de proteção, os diferentes tipos de DPS devem ser instalados de maneira que os valores 
nominais de cada dispositivo não seja excedido.  

Para garantir a coordenação entre os DPS e a proteção dos equipamentos 
podemos assumir a distância de proteção como sendo de 30 m, ou seja, se a distância 
entre o DPS geral e o equipamento a proteger for superior a 30 m (30 m referidos ao circuito 
da rede elétrica), será necessário DPS complementar. 
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Tomadas: de uso geral (tipo 2 pólos+terra e universal) - as tomadas de piso e 
parede deverão ser, normalmente, do tipo pesado, com contatos em liga de cobre, 10 A/250 
V, no mínimo. 
 Para segurança contra choques elétricos, os contatos deverão ficar distantes, cerca 
de 8mm da placa. Deverá haver conexão perfeita da tomada com qualquer tipo de plug, de 
pino, chato ou redondo seguindo as normas atuais. 
 Os bornes deverão permitir ligação rápida e segura de condutores de seção 2,5 
mm² e 4mm², cada. 
 Os corpos das tomadas deverão ser de material autoextinguível para garantia de 
isolamento elétrico total. 
 As tomadas destinadas às instalações especiais serão do tipo polarizado (tripolares 
ou tetrapolares). Serão instaladas desde que definidas em projeto ou pela FISCALIZAÇÃO. 
 Deverão ser obedecidas as normas pertinentes ao assunto que seguem 
relacionadas abaixo: 
 NBR 6147 – Plugs e tomadas para uso doméstico; 
 NBR 6256 – Plug's e tomadas de uso doméstico – ensaio de resistência à corrosão; 
 NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V 
para corrente 
alternada – Padronização e ABNT. 
  

Caixas de Derivação: as caixas de derivações metálicas deverão ser, conforme o 
fim a que se destinem, de chapa de aço esmaltado, galvanizado, ou pintado com tinta de 
base metálica ou de ligas de alumínio. 
 As caixas de derivação deverão ter vinténs ou olhais para assegurar a fixação de 
eletrodutos. Só será permitida a abertura dos vinténs ou olhais que se tornarem 
necessários. 
 As caixas de derivação de aço esmaltado mais usualmente empregadas deverão 
ser e chapa de aço nº. 16 (BWG) ou n° 15 (MSG), com as características constantes da 
tabela abaixo: 

TIPO 
DIMENSÕES 
(mm) 

DIMENSÕES (“) ORELHAS OLHAIS (mm) 

QUADRADA 
101X101X48 4X4X1 7/8 4 15 e 20 

127X127X54 5X5X2 1/8 4 15 e 20 

RETANGULAR 101X51X48 4X2X1 7/8 2 15 e 20 

OCTOGONAL 76X76X44 3X3X1 3/4 2 15 e 20 

 
 
 As caixas de derivação de aço galvanizado mais usualmente empregadas deverão 
se de chapa de aço nº. 14 (BWG) ou n° 13 (MSG), octogonais de fundo móvel, de 
101x101x51 mm (4”x4”x2”), com 4 orelhas internas e 2 externas e olhais de 15 e 20 mm. 
 As caixas deverão ser de embutir ou, para instalações aparentes, de sobrepor. 
 As caixas de piso para tomadas de energia, telefonia, alarme ou lógica deverão ser 
constituídas de liga de alumínio com elevada resistência ou ferro galvanizado, com tampas 
e espelhos em latão deslizante. As caixas deverão ser dotadas de entradas rosqueadas 
para fixação de eletrodutos. No caso de caixas duplas ou triplas (pontos de energia e 
telefonia) os compartimentos deverão ser divididos por septos do mesmo tipo de material 
das caixas. 
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Acessórios: para condutores são terminais, emendas, fitas (plásticas, isolantes e 
auto fusão) e afins. A fita plástica isolante é auto extinguível, destinada à proteção elétrica 
e mecânica de emendas e terminais para fios e cabos. A fita isolante auto fusão é de 
borracha etileno-propileno (EPR) auto aglomerante, indicada para proteção externa de fios 
e cabos e para reconstituição de isolantes até 35kV, com elevada rigidez dielétrica, 
resistente ao efeito corona e ao ozônio e baixo fator de perda. A de silicone é uma fita de 
borracha de silicone isolante, auto aglomerante, destinada à proteção isolante em emendas 
e terminais enfaixados, e para resistir às intempéries, solventes e altas temperaturas. Será 
resistente a descargas superficiais e corona. 
 As emendas são compostas de polietileno reticulado, com selantes termoplásticos 
e/ou termo contráteis. Terão encapsulamento isolante, boa rigidez dielétrica e associação 
perfeita à vedação. São destinadas à conexão de condutores. 
 Os terminais devem proporcionar boas conexões elétricas e mecânicas. Serão 
escolhidos de acordo com sua finalidade de aplicação. 
 Deverão ser obedecidas as normas pertinentes ao assunto que seguem 
relacionadas abaixo: 
 NBR 5037 – Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins de isolação elétrica; 
 NBR 9314 – Emendas e terminais para cabos de potência com isolação para 
tensões de 1 kv a 35 kv. 

Interruptores: os de tipo comum são componentes elétricos para baixa tensão, 
destinados a manobrar circuitos de iluminação em condições normais de funcionamento. 
Deverão ser de tipos e valores nominais (tensão, corrente e número de fase) adequados 
às cargas que comandam. 
 Os interruptores comuns deverão ser de embutir, com contatos de prata e demais 
componentes elétricos de liga de cobre. É vedado utilizar contatos de liga de latão. A 
resistência de isolamento dos interruptores deverá ser de, no mínimo, 10 Ohms. 

Caixa de Passagem: Serão de alvenaria, de tamanho conforme o projeto, revestida 
internamente com argamassa de cimento e areia, no fundo deverá ter canaletas de direção 
(almofadas). O acabamento será com cimento alisado. As tampas serão confeccionadas 
em concreto armado (espessura = 5 cm), com alça embutida.  A malha de aço será dupla 
(positiva e negativa), bitola 3/16” e espaçamento de 10x10 cm. As tampas serão dotadas 
de alças para remoção. 

 
13.3 – Procedimento de Instalação 

 
Fios e Cabos: Os condutores deverão ser instalados de forma a evitar que sofram esforços 
mecânicos incompatíveis com sua resistência, isolamento ou revestimento. Nas deflexões, 
os condutores deverão ser curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos 
admitidos para seu tipo. 

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a 
assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por 
meio de conectores apropriados ou de solda. Sempre efetuadas em caixa de passagem 
com dimensões apropriadas, devendo também o desencapamento dos fios para emendas 
ser cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas. Não poderão ser enfiados em eletrodutos 
condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado. Deverão ser revestidas 
com fita plástica isolante de boa qualidade, de modo a manter o perfeito isolamento dos 
condutores. Nos casos de instalações externas ou em ambientes sujeitos à umidade, 
deverá ser empregada fita autofusão sob o revestimento da fita plástica isolante. 
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As emendas dos demais condutores (cabos) deverão ser feitas com luva de 
compressão; a isolação da emenda, com tubos para isolamento termoretráteis, devendo o 
ar quente necessário ser fornecido por ferramenta apropriada.  

Os condutores somente deverão ser enfiados depois de completada a rede de 
eletrodutos, sendo precedida de limpeza e secagem interna dos tubos, passagem de 
buchas embebidas em verniz isolante ou parafina e concluídos todos os serviços de 
construção que possam danificá-los, como: 
- Pavimentações que levem argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos, marmorite, etc.); 
- Telhados ou impermeabilizações de cobertura; 
- Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração da chuva; 
- Revestimentos que levem argamassa; 

A enfiação deverá ser feita com o auxílio de um fio de aço. A amarração dos 
condutores ao fio de aço deve ser feita de modo a estarem mecanicamente bem fixos e 
recobertos com fita isolante. 

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão ser 
feitas de modo a assegurar resistência mecânica adequada, com bom e permanente 
contato elétrico. Os cabos flexíveis deverão ser conectados sempre através de terminais 
apropriados. 

Os condutores serão instalados de maneira a apresentar um conjunto 
mecanicamente resistente, de boa aparência quando embutidos, cuidando-se para que em 
nenhuma condição possam danificar os condutores elétricos neles contidos. Deverão ser 
limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores elétricos. 

Todos os eletrodutos serão montados livres da estrutura, presos por braçadeira nas 
vigas, lajes ou pilares, embutidos na alvenaria ou na camada de enchimento dos pisos, ou 
outros espaços intencionalmente preparados para tal fim. 
 
Eletrodutos: o eletroduto embutido que sair do piso, não deverá ser rosqueado a menos 
de 10 cm da superfície, de modo a permitir um eventual corte e rosqueamento. 

Os eletrodutos não embutidos deverão ser instalados com todo o esmero, não 
sendo permitidos ângulos diferentes de 45° ou 90° entre as tubulações e elementos 
estruturais ou paredes, mesmo que as tubulações passem por áreas dotadas de forro. 
Todas as juntas de eletrodutos metálicos serão cuidadosamente executadas com zarcão. 

A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos, apresentando uma 
ligeira e continua declividade para as caixas. 

Durante a execução das instalações, todas as extremidades livres dos eletrodutos 
serão obturdas com “caps”, não se aceitando o uso de buchas de madeira ou papel. As 
instalações embutidas em lajes, paredes, pisos e assemelhados deverão ser feitas 
exclusivamente em condutores rígidos. 

Os eletrodutos rígidos só deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, 
abrindo-se nova rosca com cossinetes e machos “BSP” na extremidade a ser aproveitada 
e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operações de corte e de 
abertura de roscas.  Os dutos metálicos poderão ser cortados a serra ou corta-frio, porem 
escareados a lima para remoção das rebarbas. 

Os eletrodutos rígidos deverão ser emendados, quer por meio de luvas atarraxadas 
em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serão introduzidas na luva até se 
tocarem para assegurar continuidade da superfície interna da canalização, quer por 
qualquer outro processo que atenda às seguintes condições: 
- Perfeita continuidade elétrica, no caso de eletrodutos metálicos; 
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- Resistência mecânica equivalente à da tubulação; 
- Vedação adequada. 

Não deverão ser empregadas curvas com deflexão maior que 90°. Em cada trecho 
de canalização, entre 2 caixas ou entre extremidade e caixa, poderão ser empregadas, no 
máximo, 3 curvas de 90° ou seu equivalente, até o máximo de 270°. Quando os eletrodutos 
rígidos se destinarem a conter condutores com capa de chumbo poderão ser usada no 
máximo 2 curvas de 90° ou seu equivalente, até o máximo de 180°. 

Os eletrodutos rígidos expostos deverão ser adequadamente fixados, de modo a 
constituírem um sistema de boa aparência e possuam firmeza suficiente para suportar o 
peso dos condutores e os esforços do processo de enfiação. 
Os trechos entre caixas serão perfeitamente retilíneos, e com caimento num único sentido. 
 
Caixa de Derivação: As caixas usadas nas instalações subterrâneas deverão ser de 
concreto ou alvenaria, revestidas com argamassa ou concreto. Devem estar 
impermeabilizadas e conter previsões para drenagem. Deverão ser usadas caixas em 
todos os pontos de mudança de direção das canalizações, bem como para dividi-las em 
trechos não maiores do que 60 m. As dimensões internas das caixas serão determinadas 
em função do raio mínimo de curvatura do cabo usado, bem como de modo a permitir o 
trabalho de enfiação. 

As caixas deverão ser cobertas com tampas convenientemente calafetadas, para 
impedir a entrada de água e corpos estranhos. 

A profundidade das caixas destinadas aos pontos de utilização (luminárias, 
tomadas, interruptores, etc.) deverá ser regulada pela espessura do revestimento previsto 
para o local. Especial atenção deverá ser dispensada às tomadas de piso, que não poderão 
ficar com profundidade tal que comprometa a fixação dos espelhos. 
Quadros: Os quadros, juntamente com os dispositivos de manobra e proteção, deverão 
ser montados rigorosamente conforme o projeto e com adequada fixação mecânica. 

As caixas dos quadros embutidas em alvenaria, quando ainda estiverem sem o 
revestimento, deverão ser deixadas com saliência adequada à espessura final desse 
revestimento. Deverão ser ainda obturadas com papel, a fim de evitar a penetração de 
argamassa. Deverão ter aberturas livres apenas em uma face, que deverá possuir tampa 
ou porta. Os condutores de distribuição e alimentação deverão ser arrumados e amarrados 
dentro dos quadros, formando chicotes. 

Conexões diretas feitas às partes não energizadas: 
-Condutores de proteção; 
-Condutores de aterramento de sistemas de telecomunicações; 
-Condutores de aterramento de dispositivos de proteção de sobre correntes ou de corrente 
residual; 
-Armadura de cabos, blindagens, e partes similares de grande comprimento; 
-Conexão via protetores de surto; 
-Aterramento do sistema de alta tensão; 
-Condutores de proteção para dispositivos de proteção contra falta de tensão; 
-Instalações com proteção catódica. 

 
13.4 – Especificação Técnica 

 
Este tópico descreve as características mínimas dos materiais a serem utilizados, 

bem como dos serviços pertinentes. 
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Tubulação Subterrânea: 
Abertura de valeta com o mínimo de 0.60 m de profundidade; 

Instalação de Duto; 
Construção de caixas de passagem em alvenaria, nas dimensões de 

300x300x300mm até 1200x1200x1200mm, com distância máxima entre elas de 15 metros. 
O uso das mesmas também é necessária nas mudanças de direção  
Procedimento para montagem: 
Da Tubulação Subterrânea: 
- Abertura das valetas; 
- Lançamento do Duto na vala; 
- Caso seja utilizado mais de um duto, manter espaçamento mínimo entre dutos de 
Telecomunicações e Elétrica de no mínimo 20 cm. Reforçando ainda, caso sejam lançados 
dutos paralelos de Elétrica e Telecomunicações, deverá manter ao longo da linha o 
espaçamento minimo recomendado, assim como utilizar caixas de passagem especificas 
para cada finalidade; 
- Acima dos dutos, a no minimo 15cm, instalar fita subterrânea de advertência / Sinalização. 
Exigência Normativa referente a Segurança no Trabalho. Tal fita permite durante um 
possivel escavação que não danifique os cabos ou a própria tubulação; 
- Executar posterior fechamento da valeta; 
- Construtir, a cada 15 metros no máximo e nas mudanças de direção bruscas, uma caixa 
de passagem subterrânea; 
- Utilizar nas caixas de passagens, os devidos acessórios pertinentes – Recomendado, 
mas não obrigatório; 

Nos locais de travessia ou de trafego de veículos pesados é recomendado o 
envelopamento da tubulação, tal procedimento consiste em envolver o duto com concreto 
de no minimo 20 MPA, lembrando que tal concreto deve ter uma espessura de no minimo 
10 cm em volta do tubo. Lembrando ainda que, nos locais onde for realizado 
envelopamento não é necessário o uso da fita de advertência. 
Tubulação de entrada nas edificações: 
 A partir da caixa de passagem mais próxima da edificação, deverá ser montado as 
infraestruturas de entrada contemplando: 
 * No trecho entre “Caixa de passagem em alvenaria” até a “edificação” deverá ser 
montado uma tubulação de entrada subterrânea com secção mínima de 1” em PVC 
chegando até a estrutura (parede) da edificação onde deverá ser instalado uma caixa de 
passagem de sobrepor metálica e a partir da mesma, instalar eletroduto galvanizado de 
secção mínima de 1” o qual deverá prosseguir até o local de instalação do Rack de Parede 
da referida “edificação”. Cabe lembrar que para a tubulações com eletroduto, sejam elas 
de PVC ou Galvanizado, é obrigatório o uso de todos os acessórios de montagem (nos 
locais onde os mesmos se aplicam), são eles: box reto, bucha/arruela para eletroduto, 
abraçadeira tipo D com cunha, bucha/parafuso de fixação S8, luva, curva, condulete 
montável, espelho cego, adaptadores e tampões. Em algumas exceções se faz necessário 
o uso de seal tube e unidute reto (somente nos locais de difícil montagem de eletrodutos e 
acessórios, exemplo: curvas excessivas e consecutivas).   
 Importante lembrar que, em todas as tubulações deverá ser previsto no mínimo dois 
“cabos guia”, sendo um para uso do lançamento da fibra óptica e outro para permanecer 
na tubulação (previsto para uso futuro). 
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 - Aumento do número de terminais aéreos e condutores de descida (utilizando 
“Gaiola de Faraday”); 
 - Blindagem interna da edificação, por exemplo, através da interligação de todos os 
elementos metálicos; 
 - Conexão dos ferros do concreto armado de paredes, vigas, pilares, 
pavimentações, etc., ao sistema de proteção; 
 - Conexão de toda a ferragem da fundação ao sistema; 
 - Estabilização da tensão, utilizando protetores de surto e filtros; 
 - Combinação de todos os fatores mencionados. 
Medidas especiais a serem tomadas quanto à instalação de extra baixa-tensão: 
 - Blindagem das instalações individuais contra influencia magnética e capacitiva; 
 - Utilização de cabos blindados, devidamente aterrados; 
 - Utilização de filtros; 
 - Utilização de dispositivos de proteção contra sobre tensões entre a carcaça do 
equipamento eletrônico e terra, cabos de energia e de sinal; 
 - Combinação de todos os fatores mencionados. 
 Para evitar centelhamentos perigosos quando uma ligação equipotencial não puder 
ser feita, deverá ser rigorosamente observada a distância mínima de separação de 
segurança, calculada entre os condutores da SEPDA e as instalações metálicas, massas 
e condutores dos sistemas elétricos, eletrônico e de telecomunicações. 
 A edificação deve ser dotada de um ponto único de entrada de serviços 
(fornecimento de energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto, etc.), que deverá ser 
blindado e conectado à ligação equipotencial. 
 O sistema de aterramento de equipamentos e instalações, bem como o 
encaminhamento de cabos dentro das edificações é fundamental para prevenir a formação 
de “loops” (caminhos magnéticos fechados), que, expostos aos campos magnéticos 
oriundos de uma descarga atmosférica, podem provocar riscos a pessoas e grandes danos 
a equipamentos, em especial aos equipamentos eletrônicos sensíveis. 
 
Força de Tração 

A força de tração máxima aplicada aos cabos não deve exceder as especificações 
do fabricante. 
 
13.5 – Rede Lógica 

13.5.1 – Cabos 

- Cabo de par trançado não blindado (UTP), categoria 6, com condutores de 

cobre rígidos 24 AWG para cabeamento horizontal. 

- Os condutores devem ser de cobre rígido com isolação de polietileno de 

alta densidade, com características elétricas e mecânicas que suportem as 

especificações TIA 568-B para categoria 6.  

- A Capa externa do cabo deve ser do tipo CM.  
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- O cabo a ser utilizado deverá possuir, gravado em seu encapsulamento, 
de forma indelével e em intervalos regulares, a seguinte sequência de dizeres: (1) 
Nome do fabricante; (2) Marcações de comprimento; (3) Categoria segundo a 
EIA/TIA; (4) Quantidade de pares e (5) bitola dos condutores.  

- Os cabos que trafegam sinais de dados (lógica), de voz (telefonia) e de 
imagem (câmeras de segurança) deverão possuir identificação independente. 

- Não serão aceitos cabos com qualquer tipo de emendas, ranhuras, 
esmagamentos, etc. ou defeitos provenientes do lançamento desses cabos.  

- Também não serão admitidos cabos com metragem superior a 90 metros 
de comprimento, a contar do Ponto Terminal (Tomada M8V) ao Rack de destino. 

13.5.2 – Tomadas RJ45 

Deverá ser utilizado conector RJ-45 fêmea, categoria 6e, em 8 vias, conforme 

recomendação EIA/TIA 568A, a ser instalado nas tomadas dos Pontos de Rede e pontos 

de telefonia a serem contemplados. Porém, podem ser alterados de acordo com a 

convêniencia da equipe de execução. 

 

13.5.3 – Eletroduto Rígido 

Os eletrodutos devem estar à uma distância minima de 15cm dos eletrodutos do 

sistema elétrico. Devem ser instalado em todas as curvas dos eletrodutos e a cada 3 

metros, para possibilitar a manutenção dos cabos de rede caso for necessário. Todos os 

conduletes que não irão receber um espelho de tomada RJ45, devem ser fechados com 

espelhos cegos. Todos os  pontos de rede devem ter um condulete com somente uma 

entrada de rosca 3/4", um espelho de tomada RJ45 e uma tomada RJ45 para conexão do 

cabo "patch cable" de 2,5m, todos os pontos tanto o cabo quanto os espelhos devem conter

 a mesma identificação associados ao cabo no roteador. 

 

13.6 – Mão de Obra 
 

Todo o trabalho deve ser feito usando-se mão-de-obra qualificada pelos padrões 
mais altos da indústria de telecomunicações. Todos os equipamentos e materiais devem 
ser instalados de forma organizada e segura e os cabos devem ser fixados e organizados 
de forma apropriada. Os instaladores devem remover todo entulho e lixo ao fim de cada 
dia de trabalho. 
 
14.0 – INSTALAÇÃO ESPECIAIS 

14.1 – Janela Vidro Temperado 

14.1.1 – Extintor Incêndio Água-Pressurizada 10l Inclui Suporte Parede Carga Completa e 
Fornecimento e Colocação. 

14.1.2 – Extintor Incêndio TP Pó Químico 6 kg - Fornecimento e Instalação. 
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14.1.3 – Luminária de Emergência - Fornecimento e Instalação. AF_11/2017 
14.1.4 – Placas de Sinalização Diversas Conforme Projeto. Fornecimento e 
Instalação. 
 
Todos os equipamentos de proteção contra incêndio e pânico, deverão ser instalados 
seguindo o PPCIP, aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. 
 

15.0 - SERVIÇOS DIVERSOS 

 Os serviços descritos neste item são exclusivamente para atender os 
serviços inerentes a parte externa da edificação, sendo construção de muro 
externo, paisagismo, etc. 

IV - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL 

 
Todos os materiais necessários para a execução da obra descrita nos itens 2.1. 

e 2.2 deverão obedecer às normas da ABNT. 
 
1.0 - MATERIAIS – OBRAS CIVIS 

 

Local de aplicação Descrição do material Ref. Fabr. 

Fundações e estrutura Concreto usinado, fck≥ 25MPa --- --- 

Fundações e estrutura Aço CA-25/CA-50/CA-60, diâmetros diversos. --- Gerdau 

Vestiário  Azulejo branco, 20 x 20 cm Tinte unite 
WH 

Cecrisa 

Toda Obra interna Revestimento cerâmico ---  

Toda Obra interna Rodapé cerâmico H = 8 cm --- Korodur 

Ambientes com 
revestimentos cerâmicos 

Argamassa pré-fabricada para rejuntamento --- Quartziolit 

Cobertura Telha Cerãmica --- --- 

Cobertura Estrutura de Madeira --- Gravia 

Vãos externos Portas de madeira almofadada --- --- 

Portas Fechadura completa MZ270 Papaiz 

Portas Dobradiça cromada 3” x 2 1” --- Papaiz 

Paredes internas Tinta látex, acabamento semi-brilho --- Suvinil 

Tetos Forro PVC --- ----l 

Pintura Extrena Tinta Látex Acrílica semi brilho --- Suvinil 

Banheiros Caixa sifonada – pvc (com grelha cromada) Ravena Deca 

Banheiros Bacia louça branca com caixa acoplada Ravena Tigre 

Banheiro Lavatório de louça branca com coluna Ravena Deca 

Banheiro Tampa plástica bacia --- Deca 

Banheiro Sifão – cromado 1680 C Deca 

Banheiro Ligação flexível cromada 4607C 030 Deca 

A ser definido Reservatório de água de fibra de vidro --- --- 

Contrapiso Impermeabilizante estrutural Vedacit Vedacit 

Viga baldrame Impermeabilização com hidroasfalto Isol 2 Vedacit 

V - ENTREGA DA OBRA 
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 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas 
as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente 
testados. 

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, 
corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de 
Deficiência. 

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 
comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, 
então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, 
da Lei Nº 8.666, de 21 Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 Jun 94), onde deverão 
constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 
 

VI - PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 
Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo: área cimentada, 

asfalto, áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas – deverão ser corrigidas pela 
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 
 
 
 

Cabixi – RO, 18 de novembro de 2019. 
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Em resposta ao Ofício nº 4454/2019/SEAS-GPC 

Assunto: Construção do CRAS da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO 

 

Memorial de Dimensionamento Projeto Hidrossanitário  

 

Identificação: Projeto Hidrossanitário do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS. 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

Autor do projeto: Eng. Civil Eduardo Almeida Oliveira. CREA Nº 3.995 – D/RO. 

 

Descrição do projeto 

O projeto consiste na instalação sanitária da edificação e é composto conforme 

descrito a seguir. 

Pavimentos da estrutura 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

COBERTURA 250.00 300.00 

TERREO 300.00 0.00 

 

Objetivo do memorial 

 

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, 

critérios de cálculo do projeto sanitário e os principais resultados de análise e 

dimensionamento das redes na edificação. 

 

Normas relacionadas ao projeto 

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e 

dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas. 

Normas: 

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 

- NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais 

- NBR 7229:1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 

- NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição 

final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação 
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Memorial de cálculo 

Relatório de dimensionamento 

Unidades de tratamento 

Sumidouro SU1 (TERREO) 

 

Habitação Ocupação Tipo 

Número de 

Ocupantes 
Contribuição de esgoto 

N 
Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) 

Casa Permanente 
Residência padrão 

médio 
5 130.00 650.00 

 

Teste Camada 
Espessura da camada 

(m) 
Tempo de duração do teste (min) 

Rebaixamento de água 

(m) 

1 1 1.00 30 0.30 

2 1 1.00 30 0.30 

3 1 1.00 30 0.30 

 

Dados: 

Taxa de percolação média do solo: 100 min/m 

T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.130 m³/m².dia 

C = Contribuição de esgoto: 0 L/dia 

Área de infiltração estimada: 

A = (C / 1000) / T 

A =(0 / 1000) /0.130 

A = 0.00 m² 

Dimensões: 

Formato: Cilíndrico 

Número de sumidouros: 1 

Diâmetro de cada sumidouro: 100 cm 

Altura: 150 cm 

Área útil de infiltração: 5.00 m² 

 

Tanque séptico TS1 (TERREO) 

Habitação Ocupação Tipo 

Número de 

Ocupantes 
Contribuição de esgoto Contribuição de lodo 

N 
Unitário Total Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) (L/pessoa.dia) (L/dia) 

Casa Permanente 
Residência 

padrão médio 
5 130.00 650.00 1.00 5.00 

 

Dados: 

Intervalo entre limpezas: 2 anos 

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC 

K = Taxa de acumulação de lodo: 105 

T  = Tempo de detenção de despejos: 1 dia 

Lf = Contribuição de lodo fresco: 5 Litros/dias 



 

QiBuilder  

ENG.EDUARDO 
12/12/2019 

14:58:10 

C = Contribuição de esgoto: 650 L/dia 

Volume estimado: 

V= 1000 + (C * T + K * Lf) 

V= 1000 + (650 * 1 + 105 * 5) 

V= 2175 L ou 2.17 m³ 

Dimensões: 

Formato: Prismático 

Número de câmaras: Câmara única 

Comprimento: 200 cm 

Largura: 100 cm 

Profundidade útil: 160 cm 

Volume efetivo: 2.00 m³ 

 

 

Considerações finais 

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua 

execução. As definições dos equipamentos sanitários aplicados no projeto, não devem ser, em 

hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. Recomendamos 

que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da 

instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e 

informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. 

 

 

 

________________________________________ 

Eduardo Almeida Oliveira – Eng° Civil 

CREA nº. 3.995/D- RO 

Responsável técnico pelo Projeto Estrutural//Hidrossanitário//Orçamento 

 

 

Cabixi – RO, 12 de dezembro de 2019. 

 

 



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Referência Utilizada: SINAPI/CEF

LOCAL: RUA XAVANTES, S/N. CABIXI Mês de Referência: set/19

ÁREA: 163,12 m² Data: 18-nov-19

BDI: 28,82%

1.0 ADMINISTRAÇÃO E NR-18

1.1 Administração e taxas

1.1.3 Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( 3,00m x 2,00m)

Dimensões= 3,00       m                x 2,00                       m           = 6,00           m²

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Preparo do Terreno

2.1.1 Limpeza de Terreno - Raspagem Mecanizada (Motoniveladora) de camada vegetal

C(m) x L(m) = Área (m²)

15,00 30,00 450,00 Prancha Arq. 01/02

2.1.2 Locação Convecional de obra, atráves de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a acada 1,50m, sem reaproveitamento.

C(m) + L(m) = Per.(m)

8,90 18,90 55,60 Prancha Estrutura. 01/09

2.1.3 Escavação manual de valas. AF_ 03/2016

TOTAL= 50,99 m²

FUNDAÇÕES

DESCRIÇÃO COMPR. LARG. ALT. ACRES. ESCAVAÇÃO Prancha Estrutura. 01/09

S01 0,60 0,90 1,50 0,30 1,62

S02 0,60 0,90 1,50 0,30 1,62

S03 0,60 0,90 1,50 0,30 1,62

S04 0,70 0,90 1,50 0,30 1,80

S05 0,80 0,60 1,50 0,30 1,49

S06 0,60 0,90 1,50 0,30 1,62

S07 0,70 0,90 1,50 0,30 1,80

S08 0,90 0,70 1,50 0,30 1,80

S09 0,60 0,80 1,50 0,30 1,49

S10 0,60 0,75 1,50 0,30 1,42

S11 0,95 0,90 1,50 0,30 2,25

S12 0,90 0,85 1,50 0,30 2,07

S13 0,90 0,70 1,50 0,30 1,80

S14 1,00 1,10 1,50 0,30 2,73

S15 1,00 0,85 1,50 0,30 2,24

S16 1,00 1,20 1,50 0,30 2,93

S17 0,80 0,60 1,50 0,30 1,49

S18 0,90 0,95 1,50 0,30 2,25

S19 1,05 0,75 1,50 0,30 2,13

S20 1,00 1,70 1,50 0,30 3,90

S21 0,75 0,60 1,50 0,30 1,42

S22 0,90 0,70 1,50 0,30 1,80

TOTAL 43,29

VIGAS BALDRAME

DESCRIÇÃO COMPR. LARG. ALT. ACRES. ESCAVAÇÃO Prancha Estrutura. 01/09

VB - 01 4,00 0,14 0,30 0,10 0,30

VB - 02 3,30 0,14 0,30 0,10 0,24

VB - 03 1,35 0,14 0,30 0,10 0,10

VB - 04 4,00 0,14 0,30 0,10 0,30

VB - 05 3,30 0,14 0,30 0,10 0,24

VB - 06 2,15 0,14 0,30 0,10 0,16

VB - 07 3,30 0,14 0,30 0,10 0,24

VB - 08 3,30 0,14 0,30 0,10 0,24

VB - 09 8,40 0,14 0,30 0,10 0,61

VB - 10 2,30 0,14 0,30 0,10 0,17

VB - 11 3,70 0,14 0,30 0,10 0,27

VB - 12 3,80 0,14 0,30 0,10 0,28

VB - 13 3,70 0,14 0,30 0,10 0,27

VB - 14 3,00 0,14 0,30 0,10 0,22

VB - 15 8,50 0,14 0,30 0,10 0,62

VB - 16 3,16 0,14 0,30 0,10 0,23

VB - 17 3,17 0,14 0,30 0,10 0,24

VB - 18 3,00 0,14 0,30 0,10 0,22

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

FUNDAÇÕES

Memória de Cálculo dos Quantitativos da Planilha
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VB - 19 8,50 0,14 0,30 0,10 0,62

VB - 20 5,85 0,14 0,30 0,10 0,43

VB - 21 5,90 0,14 0,30 0,10 0,43

VB - 22 2,60 0,14 0,30 0,10 0,19

VB - 23 3,30 0,14 0,30 0,10 0,24

VB - 24 5,80 0,14 0,30 0,10 0,42

VB - 25 5,70 0,14 0,30 0,10 0,42

7,70

2.1.4 Reaterro Manual Apiloado com Soquete. AF_10/2017

TOTAL 40,19 m³

3.0 INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES

3.1.1 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo mecanico com betoneiro 400 L. AF_07/2016

Descrição Comprimento Largura Acrescimos Subtotal

S01 0,60 0,90 0,05 0,03

S02 0,60 0,90 0,05 0,03

S03 0,60 0,90 0,05 0,03

S04 0,70 0,90 0,05 0,04

S05 0,80 0,60 0,05 0,03

S06 0,60 0,90 0,05 0,03

S07 0,70 0,90 0,05 0,04

S08 0,90 0,70 0,05 0,04

S09 0,60 0,80 0,05 0,03

S10 0,60 0,75 0,05 0,03

S11 0,95 0,90 0,05 0,05

S12 0,90 0,85 0,05 0,04

S13 0,90 0,70 0,05 0,04

S14 1,00 1,10 0,05 0,06

S15 1,00 0,85 0,05 0,05

S16 1,00 1,20 0,05 0,07

S17 0,80 0,60 0,05 0,03

S18 0,90 0,95 0,05 0,05

S19 1,05 0,75 0,05 0,04

S20 1,00 1,70 0,05 0,09

S21 0,75 0,60 0,05 0,03

S22 0,90 0,70 0,05 0,04

TOTAL 0,92

3.1.2 Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. Sapatas

Fundações 5,69 Pr. Estrutura 01/09

3.1.3 Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. Vigas Baldrames

Vigas Baldrames 5,11 Pr. Estrutura 01/09

3.1.4 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015

Fundações 5,69 m³

Vigas Baldrames 5,11 m³

TOTAL 10,80 m³

3.1.5 Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.

Fundações 49,23 Pr. Estrutura 01/09

Vigas Baldrames 89,95 Pr. Estrutura 02/09

TOTAL 139,18

TOTAL 139,18 m²

3.2.1 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm

Aço 5.0

37,55 Sapatas Pr. Estrutura 01/09

95,55 Vigas Baldrame Pr. Estrutura 02/09

TOTAL 133,09 KG

3.2.2 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm

TOTAL
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Aço 6.3

84,36 Sapatas Pr. Estrutura 01/09

41,00 Vigas Baldrame Pr. Estrutura 02/09

TOTAL 125,36 KG

3.2.3 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm,

Aço 8.0

25,18 Sapatas Pr. Estrutura 01/09

92,09 Vigas Baldrame Pr. Estrutura 02/09

TOTAL 117,27 KG

3.2.4

Aço 10.0

100,55 Sapatas Pr. Estrutura 01/09

126,73 Vigas Baldrame Pr. Estrutura 02/09

TOTAL 227,27 KG

3.2.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2016

Aço 12.5

122,45 Sapatas Pr. Estrutura 01/09

TOTAL 122,45 KG

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Concretos

4.1.1 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Vigas.

VIGAS 4,94 Pr. Estrutura 04/09

4.1.2 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Pilares.

PILARES 4,35 Pr. Estrutura 03/09

4.1.3 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Laje.

LAJE 1,80 Pr. Estrutura 05/09

4.1.4 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015

PILARES 4,35 Pr. Estrutura 03/09

VIGAS 4,94 Pr. Estrutura 04/09

LAJE 1,80 Pr. Estrutura 05/09

TOTAL 11,09

4.1.5 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm

VIGAS 89,02 Pr. Estrutura 04/09

PILARES 87,84 Pr. Estrutura 03/09

TOTAL 176,86

4.2 Armaduras

4.2.1 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 5.0

106,73 Pilares Pr. Estrutura 03/09

95,82 Vigas Pr. Estrutura 04/09

31,73 Lajes Pr. Estrutura 05/09

TOTAL 234,27 Kg

4.2.2

Aço 6.3

75,73 Vigas Pr. Estrutura 04/09

TOTAL 75,73 Kg

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
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4.2.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 8.0

67,55 Vigas Pr. Estrutura 04/09

TOTAL 67,55 Kg

4.2.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 10.0

68,00 Vigas Pr. Estrutura 04/09

238,91 Pilares Pr. Estrutura 03/09

TOTAL 306,91 Kg

4.2.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2016

Aço 12.5

190,82 Pilares Pr. Estrutura 03/09

TOTAL 190,82 Kg

4.3 Cintas e Vergas

4.3.1 Verga Moldada In loco em Concreto para Janelas com até 1,5 m Vão. AF_03/2016.

Janelas Vãos ACRESCIMO Sub-total TOTAL

J 01 0,75 0,6 1,35

4.3.2 Verga Moldada In loco em Concreto para Janelas com mais 1,5 m Vão. AF_03/2016.

Janelas qtd. Vãos ACRESCIMO Sub-total (m) TOTAL(m)

J 02 2,00 1,20 0,6 3,60

J 03 1,00 1,25 0,6 1,85

J 04 1,00 1,65 0,6 2,25

J 05 5,00 2,00 0,6 13,00

J 06 1,00 2,55 0,6 3,15

J 07 1,00 3,15 0,6 3,75

4.3.5 Verga Moldada In loco em Concreto para Portas com até 1,5 m Vão. AF_03/2016.

Portas qtd Vãos ACRESCIMO Sub-total (m) TOTAL(m)

P 01 2,00 0,70 0,6 2,60

P 02 7,00 0,80 0,6 9,80

P 03 2,00 0,90 0,6 3,00

4.3.6 Verga Moldada In loco em Concreto para Portas com mais 1,5 m Vão. AF_03/2016.

Portas qtd Vãos ACRESCIMO Sub-total (m) TOTAL(m)

P04 2,00 1,20 0,6 3,6

P05 1,00 2,00 0,6 2,6

P06 1,00 2,50 0,6 3,1

P07 1,00 2,00 0,6 2,6

5.0 PAREDES e PAÍNES

5.1.1

AMB. x P.D = ÁREA VÃOS
Atendimento 

familiar
x 2,80                       = 39,20         5,38

Recepção x 2,90                       = 54,35         15,48

WC PNE x 2,80                       = 22,82         5,67

Sala Multiuso x 2,80                       = 71,40         12,17

Coordenação x 2,80                       = 52,08         6,08

Circulação x 2,80                        = 8,40           3,06

Wc x 2,80                        = 35,84         4,47

Copa x 2,80                        = 24,92         3,36

Almoxarifado x 2,90                        = 15,31         1,32

Respaldo x 1,10                        = 39,66         

Caixa d'agua x 2,30                        = 31,51         1,20

337,30            m²

6.0 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

6.1.1 Chapisco Aplicado Tanto em Pilares e Vigas de Concreto como em Alvenaria de Paredes Internas e Extern

AMB. x P.D = ÁREA VÃOS LADOS

Atendimento 

familiar
x 2,80                       = 39,20         5,38 2,00

36,05

13,70

8,90

PERÍMETRO

18,60

5,28

14,00

18,74

8,15
25,50

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes área liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.

12,80

27,60

15,40

11,9

3,00

PERÍMETRO

14,00



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Referência Utilizada: SINAPI/CEF

LOCAL: RUA XAVANTES, S/N. CABIXI Mês de Referência: set/19

ÁREA: 163,12 m² Data: 18-nov-19

BDI: 28,82%

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

Memória de Cálculo dos Quantitativos da Planilha

Recepção x 2,90                       = 54,35         15,48 2,00

WC PNE x 2,80                       = 22,82         5,67 2,00

Sala Multiuso x 2,80                       = 71,40         12,17 2,00

Coordenação x 2,80                       =
52,08         

6,08
2,00

Circulação x 2,80                        = 8,40           3,06 2,00

Wc x 2,80                        = 35,84         4,47 2,00

Copa x 2,80                        = 24,92         3,36 2,00

Almoxarifado x 2,90                        = 15,31         1,32 2,00

Respaldo x 1,10                        = 39,66         2,00

Caixa d'agua x 2,30                        = 31,51         1,20 2,00

TOTAL= 674,60       m²

6.2 Emboço

6.2.1 Emboço, para recebimento de ceramica, em argamassa traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicado Manualmente em Faces Internas

AMB. x P.D = ÁREA VÃOS LADOS

WC PNE x 2,80                       = 22,82         5,67 1,00

Wc x 2,80                        = 35,84         4,47 1,00

Copa x 2,80                        = 24,92         3,36 1,00

Almoxarifado x 2,90                        = 15,31         1,32 1,00

Área de serv. x 2,90                        = 10,73         1,53 1,00

TOTAL= 93,27         m²

6.2.1 Massa Única para Recebimento de Pintura, em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicado Manualmente

AMB. x P.D = ÁREA VÃOS LADOS

Atendimento 

familiar
x 2,80                       = 39,20         5,38 1,00

Recepção x 2,90                       = 54,35         15,48 1,00

Sala Multiuso x 2,80                       = 71,40         12,17 1,00

Coordenação x 2,80                       =
52,08         

6,08
1,00

Circulação x 2,80                        = 8,40           3,06 1,00

Respaldo x 1,10                        = 39,66         1,00

Caixa d'agua x 2,30                        = 31,51         1,20 1,00

TOTAL= 253,23       m²

0

6.3 Pastilha, Cerâmica, Placa Pré Moldada e Outros

6.3.1 Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês ou Semi-Grês de Dimensões (25X35

AMB. x P.D = ÁREA VÃOS LADOS

WC PNE x 2,80                       = 22,82         5,67 1,00

Wc x 2,80                        = 35,84         4,47 1,00

Copa x 2,80                        = 24,92         3,36 1,00

Almoxarifado x 2,90                        = 15,31         1,32 1,00

Área de serv. x 2,90                        = 10,73         1,53 1,00

TOTAL= 93,27         m²

7.0 COBERTURA

7.1 Madeiramento

7.1.1 Fabricação e Instalação de Estrutura Pontaletada de Madeira não Aparelhada para telhados com até 2 águas

C(m) x L(m) = ÁREA (m²)

5,00             3,40 17,00

8,45 8,30 70,14

4,3 6,30 27,09

TOTAL 114,23

7.2 Forro PVC

7.2.1 Forro em Réguas de PVC, Frisado, para Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura de Fixação. AF_05/2017.p

AMB.

Atendimento 

familiar

WC PNE

Sala Multiuso

Coordenação

ÁREA(m²)

12,00

6,00

35,00

19,80

25,50

18,60

3,00

12,80

3,70

18,74

8,90

5,28

36,05

8,15

5,28

8,15

12,80

25,50

18,60

3,00

8,90

8,90

PERÍMETRO

8,15

12,80

5,28

3,70

PERÍMETRO

14,00

18,74

13,70

36,05

13,70

PERÍMETRO
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Circulação

Wc

A. serviço

A. externa

7.3 Calha Metálica

7.3.1 Calha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento de 33cm, Incluso Transporte Vertical. AF_06/2016

Perímetro= 18,40 m

7.4 Rufo Metálico

7.4.1 Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Corte de 25cm, Incluso Transporte Vertical. AF_06/2016.

Perímetro= 42,90 m

8.0 PISO

8.1 Lastros / Fundações Diversas

8.1.1 Lastro de concreto, preparo mecanico 5cm

x Espessura (m) = Volume(m³)

0,05 8,16

8.1.2 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico commisturador 300 kg

Área construida= 163,12 m²

8.2.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmatada extra de dimensões 45x45cm  aplicada em ambientes.

Ambiente. = TOTAL (m²)

Entr.Principal

Aten. familiar

Recepção

WC PNE

Sala Multiuso

Área externa

Coordenação

Circulação

Wc

Copa

Almoxarifado

Área Serviço

8.3 Rodapé Cerâmico

8.3.1 Roda Cerãmico de 7cm de Altura com Placas Tipo Esmaltada Extra de Dimensões 45x45 cm. AF_06/2014

Ambiente. = TOTAL (m)

Entr.Principal

Aten. familiar

Recepção

Sala Multiuso

Área externa

Coordenação

Circulação

Copa

Almoxarifado

8.4 Piso Concreto (Calçada Interna)

8.4.1 Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado.espessura = 6 cm. AF_07/2016

ÁREA (m²)

116,75

9.0 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

9.1 Janela Vidro Temperado

14,04

13,90

19,80

5,80

35,00

13,90

TOTAL=

4,80

3,31

108,85

Área construida

163,12

147,28        

120,83        

ÁREA (m²)

ÁREA (m²)
6,51

12,00

18,60

21,69

6,00

14,04

4,80

5,28

4,95

3,31

5,65

14,00

18,74
25,50

14,04

8,90

9,60
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9.1.1 J-01. Janela de Vidro Temperado, fixa, fornecimento e Instalação

Largura(m) x Altura(m) x QTD = Área(m²)

0,75 2,00 1,00 1,50

9.1.2 Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e Instalação

Largura(m) x Altura(m) x QTD = Área(m²)

J 02 1,20 x 1,10 x 2,0 = 2,64

J 03 1,25 x 1,10 x 1,0 = 1,38

J 04 1,65 x 2,00 x 1,0 = 3,30

J 05 2,00 x 1,10 x 5,0 = 11,00

TOTAL 18,32

9.1.3 Janela de Alumínio Maxim-AR, fixação com Parafuso sobre Contramarco (Exclusive Contramarco), com Vidros, Padronizada.AF_07/2016.

Largura(m) x Altura(m) x QTD = Área(m²)

J 06 2,55 x 0,60 x 1,0 = 1,53

J 07 3,15 x 0,60 x 1,0 = 1,89

TOTAL 3,42

9.2 Portas de Vidro

9.2.1 Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P05 - 2,00 x 2,10 m)

Largura(m) x Altura(m) x QTD = Área(m²)

P 05 2,00 x 2,10 x 1 = 4,2

P 06 2,50 x 2,10 x 1 = 5,25

TOTAL= 9,45

9.3 Porta de Madeira

9.3.1 Kit de Porta de Madeira para Pintura, Semi-Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 70x210cm

Und.= 2,00 Proj. arquitetônico

9.3.2 Kit de Porta de Madeira para Pintura, Semi-Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 80x210cm

Und.= 6,00 Proj. arquitetônico

9.3.3 Kit de Porta de Madeira para Pintura, Semi-Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 90x210cm

Und.= 2,00 Proj. arquitetônico

9.3.4 P-04 - Kit de Porta de Madeira para Pintura, Semi-Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 60x210cm

Und.= 4,00 Proj. arquitetônico

10.0 PINTURAS

10.1 Pintura de Paredes

10.1.1 Aplicação manual de Fundo Selador Acrílico em Paredes Externas

AMB. x P.D = ÁREA VÃOS LADOS

Atendimento 

familiar
x 3,00                       = 42,00         5,38 2,00

Recepção x 3,00                       = 56,22         15,48 2,00

Sala Multiuso x 3,00                       = 76,50         12,17 2,00

Coordenação x 3,00                       =
55,80         

6,08
2,00

Circulação x 3,00                        = 9,00           3,06 2,00

Respaldo x 1,10                        = 39,66         2,00

Caixa d'agua x 2,30                        = 31,51         1,20 2,00

310,69       43,37              534,64       m²

10.1.2 Textura Acrílica, Aplicação Manual em Parede, uma Demão. AF_09/2016

AMB. x P.D = ÁREA VÃOS LADOS

Atendimento 

familiar
x 3,00                       = 42,00         5,38 2,00

Recepção x 3,00                       = 56,22         15,48 2,00

Sala Multiuso x 3,00                       = 76,50         12,17 2,00

Coordenação x 3,00                       =
55,80         

6,08
2,00

PERÍMETRO

18,74
25,50

18,60

PERÍMETRO

14,00

3,00

36,05

13,70

14,00

18,74
25,50

18,60
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Circulação x 3,00                        = 9,00           3,06 2,00

Respaldo x 1,10                        = 39,66         2,00

Caixa d'agua x 2,30                        = 31,51         1,20 2,00

310,69       43,37              534,64       m²

10.1.3 Aplicação de Massa Acrílica Externas de Casa, Uma Demão.

AMB. x P.D = ÁREA VÃOS LADOS

Atendimento 

familiar
x 3,00                       = 42,00         5,38 2,00

Recepção x 3,00                       = 56,22         15,48 2,00

Sala Multiuso x 3,00                       = 76,50         12,17 2,00

Coordenação x 3,00                       =
55,80         

6,08
2,00

Circulação x 3,00                        = 9,00           3,06 2,00

sub-total 239,52       42,17 197,36       

Respaldo x 1,10                        = 39,66         2,00

Caixa d'agua x 2,30                        = 31,51         1,20 2,00

LAJE 6,51 2,00

sub-total 77,68         1,20 152,95       

TOTAL= 350,31                    m²

11.0 GUARDA CORPO/ALAMBRADO

11.1 Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2", em Aço Galvanizado.AF_04/2019_P

12.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

12.1 Fornec. e Assentamento de Tubos para Instalação Domiciliar

12.1.1 Tubo, pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de águafornecimento e instalação.

L(m)= 16,00 m

12.1.2 Tubo, pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de águafornecimento e instalação.

L(m)= 21,00 m

12.1.3 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado emramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

L(m)= 6,00 m

12.1.4 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

L(m)= 23,00 m

12.1.5 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado e m ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

L(m)= 63,72 m

12.2 Conexões

12.2.1 Joelho de 90 Graus, PVC, soldável, DN 20 mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF_12/2013

Und.= 4,00

12.2.2 Joelho de 90 Graus, PVC, soldável, DN 25 mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF_12/2014

Und.= 15,00

12.2.3 Joelho de 90 Graus, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015

Und.= 8,00

12.2.4 Joelho de 45 Graus, PVC, Serie Normal,Esgoto Predial, DN 50mm, Junta Elástica - Fornecimento e Instalação. AF_12/2016

Und.= 9,00

12.2.5 Joelho de 45 Graus, PVC, Serie Normal,Esgoto Predial, DN 100mm, Junta Elástica - Fornecimento e Instalação. AF_12/2017

Und.= 8,00

14,00

18,74

18,60

3,00

13,70

25,50

36,05

PERÍMETRO

13,26

PERIMETRO

36,05

13,70

3,00
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12.2.6 Luva, PVC, Soldável, DN 20mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF_12/2014

Und.= 1,00

12.2.7 Luva, PVC, Soldável, DN 25mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015

Und.= 5,00

12.2.8 Te dê 90°, PVC, soldável, 25 mm x 25 mm, para agua fria predial.Fornecimento e instalação.

Und.= 5,00

12.2.9 Adaptador Curto com Bolsa e Rosca para Registro, PVC, Soldável, DN 20mm x 1/2, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação.AF_12/2014.

Und.= 1,00

12.2.10 Adaptador Curto com Bolsa e Rosca para Registro, PVC, Soldável, DN 25mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação.AF_12/2014.

Und.= 10,00

12.2.11 Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

Und.= 5,00

12.2.12 Curva Longa 90 graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2015

Und.= 2,00

12.2.13 Curva Longa 90 graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2016

Und.= 6,00

12.2.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.AF_12/2013

Und.= 5,00

12.2.15 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.AF_12/2014

Und.= 7,00

12.2.16 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 100mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.AF_12/2014

Und.= 5,00

12.2.17 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

Und.= 3,00

12.2.18 Redução Excêntrica, PVC, DN 100 x 75mm, Junta Elástica, Fornecido e Instalado.

Und.= 2,00

12.2.19 Te,PVC, Serie Normal, esgoto predialC, DN 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial

Und.= 5,00

12.2.20 Te,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecimento e intalação. AF_12/2014.

Und.= 4,00

12.3 Registros/Válvulas

12.3.1 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014

Und.= 5,00

12.4 Ralos/Caixa Sifonada

12.4.1 Caixa Sifonada, PVC, DN 150x150x50 mm, Fornecida e Instalada em Ramais.

Und.= 5,00

12.4.2 Caixa de Inspeção em Concreto Pré-Moldado DN 60cm com Tampa H=60cm Fornecimento e Instalação.
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Und.= 2,00

12.4.3 Caixa de Areia Pluvial com Grelha 60 x 60cm. Fornecida e Instalada.

Und.= 2,00 =

12.5 Aparelhos Sanitários, louças, Metais e Outros

12.5.1 Lavatório Louça Branca com Coluna, 44 x 35,5 cm, Padrão Popular Incluso Sifão Flexivel, em PVC, Válvula e Engate Flexível 30cm

Und.= 6,00

12.5.2 Bancada de Granito Cinza Poldo 150 x 60cm, com Cuba de Embutir de Aço Inoxidável Média, Válcula Americana em Metal Cromado, Sifão Flexíve

Und.= 1,00

12.5.3 Vaso Sanitário Sifonado com Caixa Acoplada Louca Branca - Fornecimento e Instalação. AF_12/2013

Und.= 4,00

12.5.4 Tanque de Louça Branca com Coluna, 30L ou Equivalente, Incluso Sifão Flexivel em PVC, Válvula Metálica e Torneira de Meta

Und.= 1,00

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 Eletrodutos/Calhas para Leito de Cabos

13.1.1 Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para Circuitos Terminais, Instalado em Parede - Fornecimento e Instalação

272,50         m

13.1.2

7,81            m

13.1.3 Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD, DN 63 (2") - Fornecimento e Instalação.

20,23          m

13.2 Fios/Cabos

13.2.1 Cabo de Cobre Flexível, 2,5 MM², Anti-Chama 450/750V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

511,32         m

13.2.2

296,26         m

13.2.3 Cabo de Cobre Flexível, 6 MM², Anti-Chama 450/750V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

88,88          m

13.2.4 Cabo de Cobre Flexível, 10 MM², Anti-Chama 450/750V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

40,94          m

13.2.5 Cabo de Cobre Flexível, 35 MM², Anti-Chama 0,6/1,0kVV, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

105,95         m

13.3 Quadros/Disjuntores

13.3.1 Caixa de Proteção para Medidor Polifásico - Fornecimento e Instalação

1,00            und

13.3.2

1,00            und

13.3.3 Quadro de Distribuição de Energia de Embutir, Em Chapa Metalica, para 40 Disjuntores Termomagneticos Monopolares

1,00            und

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Quadro de Distribuição de Energia de Embutir, Em Chapa Metalica, para 24 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico e Neutro, Fornecimento e Instalação

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 32 MM (1"), para Circuitos Terminais Instalado em Parede - Fornecimento e Instalação.

Total = 

Cabo de Cobre Flexível, 4 MM², Anti-Chama 450/750V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação
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13.3.4 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 10A - Fornecimento e Instalação.

3,00            und

13.3.5 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 16A - Fornecimento e Instalação.

1,00            und

13.3.6

2,00            und

13.3.7 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 25A - Fornecimento e Instalação.

1,00            und

13.3.8 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 32A - Fornecimento e Instalação.

1,00            und

13.3.9 Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 16A - Fornecimento e Instalação.

2,00            und

13.3.10

1,00            und

13.3.11

1,00            und

13.3.12 Disjuntor Tripolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 40A - Fornecimento e Instalação.

2,00            und

13.3.13 Disjuntor Tripolar 80A - Fornecimento e Instalação.

2,00            und

13.3.14 Disjuntor Tripolar 100A - Fornecimento e Instalação.

1,00            und

13.3.15

1,00            und

13.3.16

1,00            und

13.3.17 Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensao Maxima de 175V, Corrente Maxima de *45*kA (Tipo AC) - Fornecimento e Instalação.

4,00            und

13.3.18 Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensao Maxima de 175V, Corrente Maxima de *20*kA (Tipo AC) - Fornecimento e Instalação.

4,00            und

13.4 Caixas

13.4.1 Caixa Enterrada Elétrica Retangular, em Alvenaria com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M.

1,00            und

13.4.2

74,00          und

13.4.3 Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M do Piso), PVC, Instalada em Parede - Fornecimento e Instalação.

Total= 53,00          und

13.5 Interruptor/Tomada

Total = 

Total = 

Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30 MA, Corrente de 100A, Tipo AC - Fornecimento e Instalação.

Total = 

Total = 

Caixa Sextavada 3" X 3", Metálica, Instalada em Laje - Fornecimento e Instalação

Total = 

Total = 

Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30 MA, Corrente de 40A, Tipo AC - Fornecimento e Instalação.

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 25A - Fornecimento e Instalação.

Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 32A - Fornecimento e Instalação.

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 20A - Fornecimento e Instalação.

Total = 
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13.5.1 Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e Instalação

8,00            und

13.5.2

4,00            und

13.5.3 Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e Instalação

2,00            und

13.5.4 Tomada Alta de Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e Instalação

4,00            und

13.5.5 Tomada Média de Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e Instalação

2,00            und

13.5.6

33,00          und

13.6 Luminaria Interna/Bocal/Lampadas

13.6.1 Lâmpada LED 10W Bivolt Branca, Formato Tradicional (BASE E27) - Fornecimento e Instalação

74,00          und

13.7 Instalação de Logica

13.7.1 Cabo Eletrônico Categoria 5E, Instalado em Edificação Institucional - Fornecimento e Instalação

84,89          m

13.7.2

23,00          und

13.7.3 Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 20 MM (1/2"), para Circuitos Terminais, Instalado em Parede - Fornecimento e Instalação

65,84          m

13.7.4 Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para Circuitos Terminais, Instalado em Parede - Fornecimento e Instalação

15,19          m

13.7.5 Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M do Piso), PVC, Instalada em Parede - Fornecimento e Instalação.

7,00            und

13.8 Telefone

13.8.1 Quadro de Distribuição para Telefone N.4, 60X60X12CM em Chapa Metalica, de Embutir, Sem acessorios, Padra Telebras, Fornecimento e Instalação.

1,00            und

13.8.2

175,39         m

13.8.3 Tomada para Telefone RJ11 - Fornecimento e Instalação.

7,00            und

14.0 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

14.1 INCÊNDIO

14.1.1 Extintor Incêndio Água-Pressurizada 10l Inclui Suporte Parede Carga Completa e Fornecimento e Colocação.

Und.= 2,00

Total = 

Total = 

Cabo Telefônico CI-50 10 Pares Instalado em Distribuição de Edificação Residencial - Fornecimento e Instalação.

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 

Tomada Baixa de Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e Instalação

Total = 

Total = 

Tomada de Rede RJ45 - Fornecimento e Instalação

Total = 

Interruptor Simples (2 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e Instalação

Total = 

Total = 

Total = 

Total = 
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14.1.2 Extintor Incêndio TP Pó Químico 6 kg - Fornecimento e Instalação.

Und.= 2,00

14.1.3 Luminária de Emergência - Fornecimento e Instalação. AF_11/2017

Und.= 4,00

14.1.4 Placas de Sinalização Diversas Conforme Projeto. Fornecimento e Instalação.

Und.= 10,00

15.0 SERVIÇOS DIVERSOS

15.1 Piso Concreto (Calçada Externa)

15.1.1 Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in loco, Feito em Obra

Área(m²)= 106,30 m²

15.1.2 Piso em ladrilho hidraulico 20x20 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum (Piso Direcional) 

Comprimento = 0,20 m

Largura = 0,20 m

Área do Ladrinho = 0,04 m²

Área piso direcional = 16,84 m²

Quantidade= 421,00 und

Área = 16,84 m²

Área = 16,84 m²

15.1.3 Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum (Piso Alerta) 

Comprimento = 0,20 m

Largura = 0,20 m

Área do Ladrinho = 0,04 m²

Área piso alerta = 5,18 m²

Quantidade= 129,50 und

Área = 5,18 m²

Área = 5,18 m²

15.2 Meio-Fio, Linha D'agua e Sarjeta

15.2.1 Assentamento de Guia (Meio-Fio) em Trecho Reto, Confeccionada em Concreto Pré- Fabricado, Dimensões 100x15x13x30cm

L(m)= 7,85 m

15.2.2 Execução de Sarjeta de Concreto Usinado, Moldado in Loco em Trecho Reto, 30cm Base x 15 cm Altura. AF_06/2016.

L(m)= 15,45 m

15.3 Pintura para Piso

Pintura Cadeirante= 2,88 m²

Pintura Idoso= 1,44 m²

Delimitação de esta.= 3,00 m²

Pictograma= 6,00 m²

TOTAL= 13,32 m²

15.4 Preparo do Terreno

15.4.1 Locação Convecional de obra, atráves de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a acada 1,50m, sem reaproveitamento. (Muro Externo)

C (m) + L(m) = Perímetro

30,00 63,40 = 93,40

15.4.2 Escavação manual de valas. AF_ 03/2016

Vol.(m³)= 50,26

FUNDAÇÕES

DESCRIÇÃO COMPR. LARG. ALT. ACRES. ESCAVAÇÃO

S01 0,55 0,70 1,00 0,30 0,85

S02 1,00 0,80 1,00 0,30 1,43

 Área total de piso 

 Área total de piso = 

FUNDAÇÕES
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S03 1,00 0,80 1,00 0,30 1,43

S04 0,95 1,00 1,00 0,30 1,63

S05 0,95 1,00 1,00 0,30 1,63

S06 0,95 1,00 1,00 0,30 1,63

S07 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S08 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S09 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S10 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S11 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S12 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S13+S14 1,40 1,75 1,00 0,30 3,49

S15+S16 1,40 1,75 1,00 0,30 3,49

S17 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S18 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S19 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S20 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S21 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S22 1,10 1,20 1,00 0,30 2,10

S23 1,10 1,30 1,00 0,30 2,24

S24 1,10 1,30 1,00 0,30 2,24

S01 0,55 0,80 0,20 0,10 0,36 BANCO DE CONCRETO

S02 0,55 0,80 0,20 0,10 0,36 BANCO DE CONCRETO

45,98 m³

VIGAS BALDRAME

DESCRIÇÃO COMPR. LARG. ALT. ACRES. ESCAVAÇÃO

VB - 01 15,00 0,12 0,30 0,10 1,00

VB - 02 9,25 0,12 0,30 0,10 0,62

VB - 03 15,37 0,12 0,30 0,10 1,02

VB - 04 9,25 0,12 0,30 0,10 0,62

VB - 05 15,37 0,12 0,30 0,10 1,02

4,28 m²

15.5 INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES (MURO EXTERNO e BANCO DE CONCRETO)

15.5.1 Concretos

15.5.1.1 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo mecanico com betoneiro 400 L. AF_07/2016

Descrição Comprimento Largura Acrescimos Subtotal

S01 0,55 0,70 0,05 0,02

S02 1,00 0,80 0,05 0,04

S03 1,00 0,80 0,05 0,04

S04 0,95 1,00 0,05 0,05

S05 0,95 1,00 0,05 0,05

S06 0,95 1,00 0,05 0,05

S07 1,10 1,20 0,05 0,07

S08 1,10 1,20 0,05 0,07

S09 1,10 1,20 0,05 0,07

S10 1,10 1,20 0,05 0,07

S11 1,10 1,20 0,05 0,07

S12 1,10 1,20 0,05 0,07

S13+S14 1,40 1,75 0,05 0,12

S15+S16 1,40 1,75 0,05 0,12

S17 1,10 1,20 0,05 0,07

S18 1,10 1,20 0,05 0,07

S19 1,10 1,20 0,05 0,07

S20 1,10 1,20 0,05 0,07

S21 1,10 1,20 0,05 0,07

S22 1,10 1,20 0,05 0,07

S23 1,10 1,30 0,05 0,07

S24 1,10 1,30 0,05 0,07

S01 0,55 0,80 0,05 0,06 BANCO DE CONCRETO

S02 0,55 0,80 0,05 0,06 BANCO DE CONCRETO

TOTAL= 1,59 m³

15.5.1.2 Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. Sapatas

Fundações= 8,86 m³

Fundações= 0,87 m³ BANCO DE CONCRETO

9,73 m³

15.5.1.3 Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. Vigas Baldrames

TOTAL=

TOTAL=
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Vigas Baldrame= 2,84 m³

15.5.1.4 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015

Fundações= 9,73 m³

Vigas Baldrame= 2,84 m³

TOTAL= 12,57 m³

15.5.1.5 Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.

Sapatas= 49,16 m²

Sapatas= 8,01 m² BANCO DE CONCRETO

Vigas Baldrames= 56,74 m²

TOTAL= 113,91 m²

15.6 Armaduras

15.6.1 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 5.0 41,7 kg Sapatas

Aço 5.0 4,2 kg BANCO DE CONCRETO

Aço 5.0 63,1 kg Vigas Baldrames

TOTAL= 99,09 kg

15.6.2 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 6.3 148,8 kg Sapatas

Aço 6.3 20,7 kg BANCO DE CONCRETO

TOTAL= 154,09 kg

15.6.3 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 8.0 159,4 kg Pilares

Aço 8.0 63,1 kg Vigas Baldrame

TOTAL= 202,27 kg

15.6.4 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2016

Aço 10. 18,3 kg BANCO DE CONCRETO

TOTAL= 16,64 kg

15.7 SUPERESTRUTURA (MURO EXTERNO e BANCO DE CONCRETO)

15.7.1 Concretos

15.7.1.1 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Vigas.

Volume(m³)= 2,44 m³ Vigas Respaldo

15.7.1.2 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Pilares.

Volume(m³)= 2,52 m³ Pilares

15.7.1.3 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Banco Concreto.

Volume(m³)= 0,45 m³ BANCO DE CONCRETO

15.7.1.4 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015

Vigas Respaldo= 2,44 m³

Pilares= 2,52 m³

Banco de concreto= 0,45 m³

TOTAL= 5,41 m³

15.7.1.5 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

Pilares= 50,60 m²

Base Concreto= 2,16 BANCO DE CONCRETO

Vigas Respaldo= 52,80 m²



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Referência Utilizada: SINAPI/CEF

LOCAL: RUA XAVANTES, S/N. CABIXI Mês de Referência: set/19

ÁREA: 163,12 m² Data: 18-nov-19

BDI: 28,82%

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

Memória de Cálculo dos Quantitativos da Planilha

TOTAL= 105,56 m²

15.8 Armaduras

15.8.1 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 5.0 63,2 kg Vigas Respaldo

Aço 5.0 81,3 kg Pilares

TOTAL= 131,36 kg

15.8.2 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 6.3 9 kg BANCO DE CONCRETO

TOTAL= 8,18 kg

15.8.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

Aço 8.0 137,4 kg Vigas Respaldo

Aço 8.0 58,2 kg BANCO DE CONCRETO

Aço 8.0 181,1 kg Pilares

TOTAL= 342,45 kg

15.9 PAREDES e PAÍNES

15.9.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos

15.9.1.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)

x ALT = ÁREA

2,2 198,594

15.10 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

15.10.1 Chapisco

15.10.1.1 Chapisco Aplicado Tanto em Pilares e Vigas de Concreto como em Alvenaria de Paredes Internas e Extern

x ALT x lados ÁREA

2,5 2 451,35

PERÍMETRO
90,27

PERÍMETRO
90,27
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15.11 Emboço

15.11.1 Massa Única para Recebimento de Pintura, em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicado Manualmente 

x ALT x lados ÁREA

2,5 2 451,35

15.12 PINTURAS

15.12.1 Pintura de Paredes

15.12.1.1 Aplicação manual de Fundo Selador Acrílico em Paredes Externas

x ALT x lados ÁREA

2,5 2 451,35

15.12.1.2 Textura Acrílica, Aplicação Manual em Parede, uma Demão. AF_09/2016

x ALT x lados ÁREA

2,5 2 451,35

15.13 Grama inclusive preparo do solo

15.13.1 Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018

ÁREA(m²) 162,86 m²

PERÍMETRO
90,27

90,27

PERÍMETRO
90,27

PERÍMETRO



 

AltoQi Eberick 2018 

Pro 
 

Eng.Eduardo 

Oliveira 

12/12/2019 

07:37:04 

 

 

 

Em resposta ao Ofício nº 4454/2019/SEAS-GPC 

Assunto: Construção do CRAS da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO PROJETO ESTRUTURAL 

 

Todos os elementos construtivos, executados em concreto armado, foram dimensionados de 

acordo com a NBR 6118/14, seguindo todos os parâmetros de cálculo adotadas por esta norma, 

como seção mínima para cada elemento construtivo, como segue abaixo, descrição sucinta de 

cálculo: 

As cargas verticais empregas neste projeto: 

Peso próprio = 55.73 tf. 

Adicional = 58,49 tf 

Acidental = 10,17 tf. 

Total = 124.38 tf. 

Relação = 3202,10 kgf/m². 

Pavimento FUNDAÇÕES: 

Para que não fique um memorial de cálculo enfadonho e cheio de repetições, colocarei a 

sequencia de cálculo de uma fundação, S1, para que possa ser constatado toda a sequencia de 

cálculo adotada para o software utilizado, o roteiro de cálculo para as outras fundações é o 

mesmo. 

Fundação S1 

COMBINAÇÃO: 
N 

(kgf) 

Mx 

(kgf.m) 

My 

(kgf.m) 

Vx 

(kgf) 

Vy 

(kgf) 

Mt 

(kgf/m) 

Peso próprio (G1) 2023.95 0.00 0.00 -49.61 20.08 0.00 

Adicional (G2) 162.39 0.00 0.00 3.33 -33.92 0.00 

Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acidental (Q) 0.45 0.00 0.00 -0.22 0.21 0.00 

Água (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subpressão (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vento X+ (V1) -1057.95 0.00 0.00 429.99 34.37 0.00 

Vento X- (V2) 1057.95 0.00 0.00 -429.99 -34.37 0.00 

Vento Y+ (V3) 339.76 0.00 0.00 4.44 159.29 0.00 

Vento Y- (V4) -339.76 0.00 0.00 -4.44 -159.29 0.00 

Desaprumo X+ (D1) -16.61 0.00 0.00 7.73 0.38 0.00 

Desaprumo X- (D2) 16.61 0.00 0.00 -7.73 -0.38 0.00 

Desaprumo Y+ (D3) 19.95 0.00 0.00 -0.13 16.25 0.00 

Desaprumo Y- (D4) -19.95 0.00 0.00 0.13 -16.25 0.00 
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G1+G2 2186.34 0.00 0.00 -46.28 -13.84 0.00 

G1+G2+0.6V1+D1 1534.96 0.00 0.00 219.44 7.17 0.00 

G1+G2+0.6V2+D2 2837.73 0.00 0.00 -312.01 -34.84 0.00 

G1+G2+0.6V3+D3 2410.15 0.00 0.00 -43.75 97.98 0.00 

G1+G2+0.6V4+D4 1962.54 0.00 0.00 -48.81 -125.66 0.00 

G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 1535.28 0.00 0.00 219.29 7.31 0.00 

G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 2838.04 0.00 0.00 -312.16 -34.70 0.00 

G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 2410.46 0.00 0.00 -43.90 98.12 0.00 

G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 1962.85 0.00 0.00 -48.97 -125.51 0.00 

G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 1118.74 0.00 0.00 388.19 20.90 0.00 

G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 3254.58 0.00 0.00 -481.06 -48.29 0.00 

G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 2538.39 0.00 0.00 -42.08 155.34 0.00 

G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 1834.93 0.00 0.00 -50.80 -182.73 0.00 

G1+G2+D1 2169.73 0.00 0.00 -38.55 -13.45 0.00 

G1+G2+D2 2202.95 0.00 0.00 -54.01 -14.22 0.00 

G1+G2+D3 2206.29 0.00 0.00 -46.41 2.41 0.00 

G1+G2+D4 2166.39 0.00 0.00 -46.15 -30.08 0.00 

G1+G2+Q 2186.79 0.00 0.00 -46.50 -13.63 0.00 

G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 1542.05 0.00 0.00 216.13 7.22 0.00 

G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 2831.53 0.00 0.00 -309.13 -34.48 0.00 

G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 2402.62 0.00 0.00 -43.92 91.69 0.00 

G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 1970.97 0.00 0.00 -49.09 -118.95 0.00 

G1+G2+Q+D1 2170.18 0.00 0.00 -38.77 -13.25 0.00 

G1+G2+Q+D2 2203.40 0.00 0.00 -54.23 -14.02 0.00 

G1+G2+Q+D3 2206.74 0.00 0.00 -46.63 2.61 0.00 

G1+G2+Q+D4 2166.84 0.00 0.00 -46.37 -29.88 0.00 

G1+G2+V1+0.6D1 1118.42 0.00 0.00 388.35 20.76 0.00 

G1+G2+V2+0.6D2 3254.26 0.00 0.00 -480.91 -48.44 0.00 

G1+G2+V3+0.6D3 2538.07 0.00 0.00 -41.92 155.20 0.00 

G1+G2+V4+0.6D4 1834.61 0.00 0.00 -50.64 -182.87 0.00 

 

Legenda: 

 

- Caso: indica o caso de carregamento no qual serão apresentados os 

esforços atuantes; 

- Elemento: nome da fundação; 

- N: esforço axial na fundação; 

- Mx: momento fletor na base do pilar, atuante em torno do eixo X global; 

- My: momento fletor na base do pilar, atuante em torno do eixo Y global; 

- Fx: esforço cortante na base do pilar, atuante no plano paralelo à direção 

X global; 

- Fy: esforço cortante na base do pilar, atuante no plano paralelo à direção 

Y global; 

- Mt: momento de torção atuante. 

 

PAVIMENTO TERREO - calculado por Grelha 

Número de nós: 196 

Largura da semi-banda: 14 

Matriz de rigidez: 566 x 84 (0.37 Mb) 

Matriz de massa: 566 x 84 (0.37 Mb) 
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Bloco mínimo de memória: 0.05 Mb 

Quantidade de memória física disp.: 3492.29 Mb 

Matriz de rigidez: memória física 

Matriz de massa: memória física 

Verificação da precisão do cálculo 

Nenhuma diferença encontrada. 

Tempo de processamento do pórtico: 0:0:7 

 

PROCESSAMENTO DO PÓRTICO ESPACIAL 

 

Número de nós: 120 

Largura da semi-banda: 21 

Matriz de rigidez: 651 x 126 (0.63 Mb) 

Bloco mínimo de memória: 0.12 Mb 

Quantidade de memória física disp.: 3439.54 Mb 

Matriz de rigidez: memória física 

Verificação da precisão do cálculo 

Nenhuma diferença encontrada. 

Verificação de estabilidade 

Direção X 

Gama - Z = 1.03 (limite = 1.10) 

Direção Y 

Gama - Z = 1.02 (limite = 1.10) 

Imperfeições geométricas globais 

Desaprumo global 

Eixo X: 1/368 

Eixo Y: 1/368 

Deslocamento médio no topo 

Eixo X: 0.04 

Eixo Y: 0.03 

 

Tempo de processamento do pórtico: 0:0:0 

 

DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS 

Pavimento FUNDAÇÕES 

Pilares: 22 Com sucesso 

Vigas: 25 Com sucesso 

Sapatas: 22 Com sucesso 

Pavimento TERREO 

Pilares: 22 Com sucesso 

Vigas: 19 Com sucesso 

Lajes: 3 Com sucesso 

Pavimento COBERTURA 

Pilares: 13 Com sucesso 

Vigas: 13 Com sucesso 

Tempo de dimensionamento dos elementos: 0:0:7 

 



 

AltoQi Eberick 2018 

Pro 
 

Eng.Eduardo 

Oliveira 

12/12/2019 

07:37:04 

CÁLCULO DAS FLECHAS NAS LAJES 

PAVIMENTO COBERTURA - nenhuma laje no pavimento 

PAVIMENTO TERREO - calculado por Grelha 

Número de nós: 196 

Largura da semi-banda: 14 

Matriz de rigidez: 566 x 84 (0.37 Mb) 

Matriz de massa: 566 x 84 (0.37 Mb) 

Bloco mínimo de memória: 0.05 Mb 

Quantidade de memória física disp.: 3464.81 Mb 

Matriz de rigidez: memória física 

Matriz de massa: memória física 

Verificação da precisão do cálculo 

Nenhuma diferença encontrada. 

 

Tempo consumido no cálculo dos painéis: 0:0:7 

 

CÁLCULO DAS FLECHAS NAS LAJES (2ª iteração) 

 

PAVIMENTO TERREO - calculado por Grelha 

Número de nós: 196 

Largura da semi-banda: 14 

Matriz de rigidez: 566 x 84 (0.37 Mb) 

Matriz de massa: 566 x 84 (0.37 Mb) 

Bloco mínimo de memória: 0.05 Mb 

Quantidade de memória física disp.: 3460.52 Mb 

Matriz de rigidez: memória física 

Matriz de massa: memória física 

Verificação da precisão do cálculo 

Nenhuma diferença encontrada. 

 

Tempo consumido no cálculo dos painéis: 0:0:7 

 

OBTENÇÃO DAS FLECHAS FINAIS 

Número de nós: 120 

Largura da semi-banda: 21 

Matriz de rigidez: 651 x 126 (0.63 Mb) 

Bloco mínimo de memória: 0.12 Mb 

Quantidade de memória física disp.: 3444.54 Mb 

Matriz de rigidez: memória física 

Verificação da precisão do cálculo 

Nenhuma diferença encontrada. 

 

Tempo consumido na obtenção das flechas finais: 0:0:0 

 

Tempo total de processamento: 0:0:33 
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CONSTRUÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL 

Pavimento FUNDAÇÕES construído com sucesso 

Pavimento TERREO construído com sucesso 

Pavimento COBERTURA construído com sucesso 

Tempo consumido na construção do modelo: 0:0:0 

 

Combinações de ações adotadas na estrutura 

Tipo Combinações 

Últimas 

1.3G1+1.4G2 

1.3G1+1.4G2+0.84V1+1.4D1 

1.3G1+1.4G2+0.84V2+1.4D2 

1.3G1+1.4G2+0.84V3+1.4D3 

1.3G1+1.4G2+0.84V4+1.4D4 

1.3G1+1.4G2+0.98Q+0.84V1+1.4D1 

1.3G1+1.4G2+0.98Q+0.84V2+1.4D2 

1.3G1+1.4G2+0.98Q+0.84V3+1.4D3 

1.3G1+1.4G2+0.98Q+0.84V4+1.4D4 

1.3G1+1.4G2+0.98Q+1.4V1+0.84D1 

1.3G1+1.4G2+0.98Q+1.4V2+0.84D2 

1.3G1+1.4G2+0.98Q+1.4V3+0.84D3 

1.3G1+1.4G2+0.98Q+1.4V4+0.84D4 

1.3G1+1.4G2+1.4D1 

1.3G1+1.4G2+1.4D2 

1.3G1+1.4G2+1.4D3 

1.3G1+1.4G2+1.4D4 

1.3G1+1.4G2+1.4Q 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+0.84V1+0.84D1 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+0.84V2+0.84D2 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+0.84V3+0.84D3 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+0.84V4+0.84D4 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+1.4D1 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+1.4D2 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+1.4D3 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+1.4D4 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+D1 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+D2 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+D3 

1.3G1+1.4G2+1.4Q+D4 

1.3G1+1.4G2+1.4V1+0.84D1 

1.3G1+1.4G2+1.4V2+0.84D2 

1.3G1+1.4G2+1.4V3+0.84D3 

1.3G1+1.4G2+1.4V4+0.84D4 

1.3G1+1.4G2+D1 

1.3G1+1.4G2+D2 

1.3G1+1.4G2+D3 

1.3G1+1.4G2+D4 

G1+G2 

G1+G2+0.84V1+1.4D1 

G1+G2+0.84V2+1.4D2 

G1+G2+0.84V3+1.4D3 

G1+G2+0.84V4+1.4D4 

G1+G2+0.98Q+0.84V1+1.4D1 

G1+G2+0.98Q+0.84V2+1.4D2 

G1+G2+0.98Q+0.84V3+1.4D3 

G1+G2+0.98Q+0.84V4+1.4D4 

G1+G2+0.98Q+1.4V1+0.84D1 

G1+G2+0.98Q+1.4V2+0.84D2 

G1+G2+0.98Q+1.4V3+0.84D3 

G1+G2+0.98Q+1.4V4+0.84D4 

G1+G2+1.4D1 
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G1+G2+1.4D2 

G1+G2+1.4D3 

G1+G2+1.4D4 

G1+G2+1.4Q 

G1+G2+1.4Q+0.84V1+0.84D1 

G1+G2+1.4Q+0.84V2+0.84D2 

G1+G2+1.4Q+0.84V3+0.84D3 

G1+G2+1.4Q+0.84V4+0.84D4 

G1+G2+1.4Q+1.4D1 

G1+G2+1.4Q+1.4D2 

G1+G2+1.4Q+1.4D3 

G1+G2+1.4Q+1.4D4 

G1+G2+1.4Q+D1 

G1+G2+1.4Q+D2 

G1+G2+1.4Q+D3 

G1+G2+1.4Q+D4 

G1+G2+1.4V1+0.84D1 

G1+G2+1.4V2+0.84D2 

G1+G2+1.4V3+0.84D3 

G1+G2+1.4V4+0.84D4 

G1+G2+D1 

G1+G2+D2 

G1+G2+D3 

G1+G2+D4 

Construção 

1.3G1+1.3G2 

1.3G1+1.3G2+0.84Q 

1.3G1+1.3G2+1.2Q 

Fundações 

G1+G2 

G1+G2+0.6V1+D1 

G1+G2+0.6V2+D2 

G1+G2+0.6V3+D3 

G1+G2+0.6V4+D4 

G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 

G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 

G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 

G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 

G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 

G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 

G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 

G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 

G1+G2+D1 

G1+G2+D2 

G1+G2+D3 

G1+G2+D4 

G1+G2+Q 

G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 

G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 

G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 

G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 

G1+G2+Q+D1 

G1+G2+Q+D2 

G1+G2+Q+D3 

G1+G2+Q+D4 

G1+G2+V1+0.6D1 

G1+G2+V2+0.6D2 

G1+G2+V3+0.6D3 

G1+G2+V4+0.6D4 

Frequentes 

G1+G2 

G1+G2+0.3V1 

G1+G2+0.3V2 

G1+G2+0.3V3 

G1+G2+0.3V4 

G1+G2+0.4Q+0.3V1 

G1+G2+0.4Q+0.3V2 
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G1+G2+0.4Q+0.3V3 

G1+G2+0.4Q+0.3V4 

G1+G2+0.6Q 

G1+G2+0.6Q+D1 

G1+G2+0.6Q+D2 

G1+G2+0.6Q+D3 

G1+G2+0.6Q+D4 

G1+G2+D1 

G1+G2+D2 

G1+G2+D3 

G1+G2+D4 

Quase perm. 

G1+G2 

G1+G2+0.4Q 

G1+G2+0.4Q+D1 

G1+G2+0.4Q+D2 

G1+G2+0.4Q+D3 

G1+G2+0.4Q+D4 

G1+G2+D1 

G1+G2+D2 

G1+G2+D3 

G1+G2+D4 

Raras 

G1+G2 

G1+G2+0.3V1+D1 

G1+G2+0.3V2+D2 

G1+G2+0.3V3+D3 

G1+G2+0.3V4+D4 

G1+G2+0.6Q+0.3V1+D1 

G1+G2+0.6Q+0.3V2+D2 

G1+G2+0.6Q+0.3V3+D3 

G1+G2+0.6Q+0.3V4+D4 

G1+G2+0.6Q+V1+0.3D1 

G1+G2+0.6Q+V2+0.3D2 

G1+G2+0.6Q+V3+0.3D3 

G1+G2+0.6Q+V4+0.3D4 

G1+G2+D1 

G1+G2+D2 

G1+G2+D3 

G1+G2+D4 

G1+G2+Q 

G1+G2+Q+0.3V1+0.3D1 

G1+G2+Q+0.3V2+0.3D2 

G1+G2+Q+0.3V3+0.3D3 

G1+G2+Q+0.3V4+0.3D4 

G1+G2+Q+D1 

G1+G2+Q+D2 

G1+G2+Q+D3 

G1+G2+Q+D4 

G1+G2+V1+0.3D1 

G1+G2+V2+0.3D2 

G1+G2+V3+0.3D3 

G1+G2+V4+0.3D4 

 

Imperfeições geométricas globais 

Parâmetros Direção X Direção Y 

Altura total da edificação (cm) 730.00 

N° de pilares contínuos 13 

Combinação vertical G1+G2+Q+A 

Gama-Z 1.03 1.02 

Tipo de estrutura Estruturas usuais 



 

AltoQi Eberick 2018 

Pro 
 

Eng.Eduardo 

Oliveira 

12/12/2019 

07:37:04 

Ângulo adotado 1/368 1/368 

 

Pavimento 
Carga 

vertical (tf) 

Carga aplicada (tf) Deslocamento (cm) 

X Y X Y 

COBERTURA 2.36 0.01 0.01 0.04 0.03 

TERREO 64.55 0.18 0.18 0.03 0.03 

FUNDAÇÕES 57.47 0.16 0.16 0.01 0.01 

 

Deslocamentos Horizontais Devido à Ação do Vento 

Verificações X+ X- Y+ Y- 

Altura total da edificação (cm) 730.00 

Deslocamento limite (cm) 0.43 

Deslocamento característico (cm) 1.36 -1.36 0.40 -0.40 

gf2 0.30 0.30 0.30 0.30 

Deslocamento combinações frequentes (cm) 0.41 -0.41 0.12 -0.12 

 

Pavimento 
Altura 

(cm) 

Deslocamento combinações 

frequentes (cm) 
Diferença (cm) Limite 

(cm) 
X+ X- Y+ Y- X+ X- Y+ Y- 

COBERTURA 250.00 0.41 -0.41 0.12 -0.12 0.00 0.00 0.02 -0.02 0.29 

TERREO 330.00 0.40 -0.40 0.10 -0.10 0.28 -0.28 0.07 -0.07 0.39 

FUNDAÇÕES 150.00 0.13 -0.13 0.03 -0.03 0.13 -0.13 0.03 -0.03 0.18 

 

Verificação da Estabilidade Global da Estrutura 

Eixo X (1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V1+0.84D1) 

Pavimento 

Altura 

Relativa 

(cm) 

Carga 

Vertical 

(kgf) 

Carga horizontal (kgf) Desloc. horizontal (cm) 

Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y 

COBERTURA 730 3680.47 2264.77 762.42 1.25 0.16 

TERREO 480 86018.14 4809.16 1578.23 1.16 0.04 

FUNDAÇÕES 150 78864.72 630.85 207.40 0.37 0.02 

 

Eixo Y (1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V4+0.84D4) 

Pavimento 

Altura 

Relativa 

(cm) 

Carga 

Vertical 

(kgf) 

Carga horizontal (kgf) Desloc. horizontal (cm) 

Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y 

COBERTURA 730 3111.33 2264.77 762.42 0.12 0.38 

TERREO 480 86587.28 4809.16 1578.23 0.05 0.27 

FUNDAÇÕES 150 78864.72 630.85 207.40 0.02 0.09 

 

Coeficiente Gama-Z 

 Eixo X Eixo Y 

Momento de tombamento de cálculo (tf.m) 40.56 13.45 

Momento de 2a. ordem de cálculo (tf.m) 1.34 0.32 

Gama-Z 1.03 1.02 

 

Valor limite: 1.10 

Gama-Z  por Combinação 
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Combinação 

Momento de 

tombamento 

de cálculo (tf.m) 

Momento de 2a. 

ordem 

de cálculo  (tf.m) 

Gama-Z 

Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V1+1.4D1 40.56 13.45 1.16 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V2+1.4D2 40.56 13.45 1.16 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V3+1.4D3 40.56 13.45 0.04 0.29 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.84V4+1.4D4 40.56 13.45 0.04 0.29 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V1+1.4D1 40.56 13.45 1.29 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V2+1.4D2 40.56 13.45 1.29 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V3+1.4D3 40.56 13.45 0.06 0.31 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+0.84V4+1.4D4 40.56 13.45 0.06 0.31 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V1+0.84D1 40.56 13.45 1.29 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V1+1.4D1 40.56 13.45 1.29 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V2+0.84D2 40.56 13.45 1.29 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V2+1.4D2 40.56 13.45 1.29 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V3+0.84D3 40.56 13.45 0.06 0.31 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V3+1.4D3 40.56 13.45 0.06 0.31 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V4+0.84D4 40.56 13.45 0.06 0.31 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V4+1.4D4 40.56 13.45 0.06 0.31 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+1.4V1+0.84D1 67.61 22.42 2.12 0.08 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+1.4V2+0.84D2 67.61 22.42 2.12 0.08 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+1.4V3+0.84D3 67.61 22.42 0.07 0.52 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+1.4V4+0.84D4 67.61 22.42 0.07 0.52 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V1+0.84D1 67.61 22.42 2.12 0.08 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V2+0.84D2 67.61 22.42 2.12 0.08 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V3+0.84D3 67.61 22.42 0.07 0.52 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.4V4+0.84D4 67.61 22.42 0.07 0.52 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+0.84V1+0.84D1 40.56 13.45 1.16 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+0.84V1+1.4D1 40.56 13.45 1.16 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+0.84V2+0.84D2 40.56 13.45 1.16 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+0.84V2+1.4D2 40.56 13.45 1.16 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+0.84V3+0.84D3 40.56 13.45 0.04 0.29 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+0.84V3+1.4D3 40.56 13.45 0.04 0.29 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+0.84V4+0.84D4 40.56 13.45 0.04 0.29 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+0.84V4+1.4D4 40.56 13.45 0.04 0.29 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+1.4V1+0.84D1 67.61 22.42 1.92 0.08 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+1.4V2+0.84D2 67.61 22.42 1.92 0.08 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+1.4V3+0.84D3 67.61 22.42 0.05 0.47 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.1AS+1.4V4+0.84D4 67.61 22.42 0.05 0.47 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V1+0.84D1 40.56 13.45 1.34 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V2+0.84D2 40.56 13.45 1.34 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V3+0.84D3 40.56 13.45 0.06 0.32 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+0.84V4+0.84D4 40.56 13.45 0.06 0.32 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.84V1+0.84D1 40.56 13.45 1.34 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.84V2+0.84D2 40.56 13.45 1.34 0.05 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.84V3+0.84D3 40.56 13.45 0.06 0.32 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.84V4+0.84D4 40.56 13.45 0.06 0.32 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V1+0.84D1 67.61 22.42 1.92 0.08 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V2+0.84D2 67.61 22.42 1.92 0.08 1.03 1.00 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V3+0.84D3 67.61 22.42 0.05 0.47 1.00 1.02 

1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4V4+0.84D4 67.61 22.42 0.05 0.47 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.84V1+1.4D1 40.56 13.45 0.86 0.04 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.84V2+1.4D2 40.56 13.45 0.86 0.03 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.84V3+1.4D3 40.56 13.45 0.03 0.21 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.84V4+1.4D4 40.56 13.45 0.03 0.21 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V1+1.4D1 40.56 13.45 0.98 0.04 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V2+1.4D2 40.56 13.45 0.98 0.04 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V3+1.4D3 40.56 13.45 0.04 0.24 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+0.84V4+1.4D4 40.56 13.45 0.04 0.24 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V1+0.84D1 40.56 13.45 0.98 0.04 1.02 1.00 
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G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V1+1.4D1 40.56 13.45 0.98 0.04 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V2+0.84D2 40.56 13.45 0.98 0.04 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V2+1.4D2 40.56 13.45 0.98 0.04 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V3+0.84D3 40.56 13.45 0.04 0.24 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V3+1.4D3 40.56 13.45 0.04 0.24 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V4+0.84D4 40.56 13.45 0.04 0.24 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.84V4+1.4D4 40.56 13.45 0.04 0.24 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+1.4V1+0.84D1 67.61 22.42 1.62 0.06 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+1.4V2+0.84D2 67.61 22.42 1.62 0.06 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+1.4V3+0.84D3 67.61 22.42 0.05 0.40 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.1AS+1.4V4+0.84D4 67.61 22.42 0.05 0.40 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V1+0.84D1 67.61 22.42 1.62 0.06 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V2+0.84D2 67.61 22.42 1.62 0.06 1.02 1.00 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V3+0.84D3 67.61 22.42 0.05 0.40 1.00 1.02 

G1+G2+S+0.98Q+1.2A+1.4V4+0.84D4 67.61 22.42 0.05 0.40 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.1AS+0.84V1+0.84D1 40.56 13.45 0.86 0.04 1.02 1.00 

G1+G2+S+1.1AS+0.84V1+1.4D1 40.56 13.45 0.86 0.04 1.02 1.00 

G1+G2+S+1.1AS+0.84V2+0.84D2 40.56 13.45 0.86 0.03 1.02 1.00 

G1+G2+S+1.1AS+0.84V2+1.4D2 40.56 13.45 0.86 0.03 1.02 1.00 

G1+G2+S+1.1AS+0.84V3+0.84D3 40.56 13.45 0.03 0.21 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.1AS+0.84V3+1.4D3 40.56 13.45 0.03 0.21 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.1AS+0.84V4+0.84D4 40.56 13.45 0.03 0.21 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.1AS+0.84V4+1.4D4 40.56 13.45 0.03 0.21 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.1AS+1.4V1+0.84D1 67.61 22.42 1.43 0.06 1.02 1.00 

G1+G2+S+1.1AS+1.4V2+0.84D2 67.61 22.42 1.43 0.06 1.02 1.00 

G1+G2+S+1.1AS+1.4V3+0.84D3 67.61 22.42 0.03 0.35 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.1AS+1.4V4+0.84D4 67.61 22.42 0.03 0.35 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V1+0.84D1 40.56 13.45 1.04 0.04 1.03 1.00 

G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V2+0.84D2 40.56 13.45 1.04 0.04 1.03 1.00 

G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V3+0.84D3 40.56 13.45 0.04 0.25 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.4Q+1.2A+0.84V4+0.84D4 40.56 13.45 0.04 0.25 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.84V1+0.84D1 40.56 13.45 1.04 0.04 1.03 1.00 

G1+G2+S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.84V2+0.84D2 40.56 13.45 1.04 0.04 1.03 1.00 

G1+G2+S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.84V3+0.84D3 40.56 13.45 0.04 0.25 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.84V4+0.84D4 40.56 13.45 0.04 0.25 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.4V1+0.84D1 67.61 22.42 1.43 0.06 1.02 1.00 

G1+G2+S+1.4V2+0.84D2 67.61 22.42 1.43 0.06 1.02 1.00 

G1+G2+S+1.4V3+0.84D3 67.61 22.42 0.03 0.35 1.00 1.02 

G1+G2+S+1.4V4+0.84D4 67.61 22.42 0.03 0.35 1.00 1.02 
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Empenho:

 Local/Período: CABIXI / RO,  DEZEMBRO de 2019

Folha N.º

1/1

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO
Local:

Nova sede do Prédio CRAS- Centro de Referência da 
Assistência Social.

Contratada:
 SUPORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENG. CIVIL EIRELI

FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA

Municipio: CABIXI /RO

Nº  1571/2019

Engº Wdson Gutierizz de O. Alves

CREA RN 1215193939
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               TÉRMINO DO FURO (7,02 M)11 M

OBS.:

Ø
4”
2”
2”

2½”

WDSON GUTIERIZZ

PERFIL INDIVÍDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

SUPORTE ENGENHARIA E CONSULTORIA
CLIENTE:   PREFEITURA MUNICIPAL Cabixi-Ro INÍCIO: 13/12/2019

FURO 01 OBRA: Nova sede do Prédio CRAS- Centro de Referência da Assistência Social. TÉRMINO: 14/12/2019

LOCAL: Cabixi-Ro COTA: 0

REV.

COTA 
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(m)
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O REVESTIMENTO = 63.5 mm ENSAIO 
PENETRO-
MÉTRICO

RESISTÊNCIA À 
PENETRAÇÃO

PENETRAÇÃO DE GOLPES

30 cm FINAIS

COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)

PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm

1o 2o 3o

M
É

D
IA

RIJA30 cm 
INICIAIS

30 cm 
FINAIS

AVANÇO
TC/TH/

CA

AMOSTRADOR
                        30 cm INICIAIS

 N° DE 
AMOSTRA

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

0 5 10 15 60

DURA

20 25 30 6535

M
. 

M
O

LE

M
O

LE

40 45 50 55

SH 3,00 3 Argila Vermelha

SH 4,00 4 Argila Vermelha

TC 1,00 1 Argila Vermelha

SH 2,00 2 Argila Vermelha

7,00 7 Argila Rosa

SH 8,00 8 Argila Rosa

SH 5,00 5 Argila Vermelha

SH 6,00 6 Argila Rosa

SH

SH 11,00 11 Argila Rosa

SH 9,00 9 Argila Rosa

SH 10,00 10 Argila Rosa

45 50 55 60 65

Conforme solicitado pelo cliente, foI feita UMA sondagens do tipo SPT com 10 metros de profundidade, para serem feitas amostragens do solo a cada mudança no perfil do 
material retirado in loco. Cada prospecção foram retiradas 3 amostras da variação do solo e caracterizada conforme a NBR 7181 atendendo ao solicitado pelo cliente. Até o nivel 
de sondagem solicitada pelo cliente, não foi encontrado o NA.
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TABELA DO NÍVEL D'ÁGUA
MÉTODO EXECUTIVO

DATA HORA
N.A.
(m)

PROF. FURO
 (m)AVANÇO DO FURO PROFUNDIDADE (m)

SHELBY

TRADO CAVADEIRA

REVESTIMENTO

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA

Maycon, Elias e Fabio01 /02 SEM ESCALA       TIAGO ASSIS RN 1215193939

FOLHA: ESCALA: TÉCNICO: SONDADOR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Ø INTERNO = 34.9 mm
Ø EXTERNO = 50.8 mm





OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Referência Utilizada: SINAPI/CEF

LOCAL:CABIXI Mês de Referência: 01/09/2019

ÁREA: 163,12 m² Data: 18/11/2019

BDI: 28,82%

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edificios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração Central 3,00 4,00 5,50                      3,0000 

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00                      0,8000 

Risco 0,97 1,27 1,27                      0,9700 

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39                      0,5900 

Lucro 6,16 7,40 8,96                      6,1600 

Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65                      8,6500 

COFINS 3,00 3,00 3,00                      3,0000 

PIS 0,65 0,65 0,65                      0,6500 

ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00                      5,0000 

TOTAL                    22,4700 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Rodovias e 

Ferrovias

20,34% 22,12% 25,00%

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 

+ 4,5% INSS 9,65 11,15 13,15                        13,15 

TOTAL 28,82                       

Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os 

custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos 

dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à 

contribuição previdenciária e recalculado o BDI. 

Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração 

local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados 

como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que 

justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

COMPOSIÇÃO DO BDI (BÔNUS DE DESPESAS INDIRETAS)

ESTADO DE RONDÔNIA

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

 BDI ADOTADO % 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Referência Utilizada: SINAPI/CEF

LOCAL: Mês de Referência: set/19

ÁREA: 163,12 m² Data: 18-nov-19

BDI: 28,82%

 UNITÁRIO TOTAL

5.1.1 S 87511
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 

9cm) de paredes área liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento 

com preparo manual. AF_06/2014.

m² 337,30                     70,72            23.853,71 

7,54% 7,54%

15.9.1.1 S 87511
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 

9cm) de paredes área liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento 

com preparo manual. AF_06/2014.

m² 198,59        70,72                        14.044,57 
4,44% 11,98%

15.11.1 S 87530
Massa Única para Recebimento de Pintura, em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, 

Aplicado Manualmente em Faces Internas de Paredes, Espessura de 20 mm, com 
m² 451,35        30,93                        13.960,26 

4,41% 16,40%

4.1.5 S 96533
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada 

plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 04 utilizacoes. (fabricacao, montagem e 

desmontagem - exclusive escoramento)

m² 176,86                     55,20              9.762,67 

3,09% 19,49%

1.1.1 CPU 01 Administração e controle - (Visita técnica engenheiro) Mês 4,00 2327,12              9.308,48 

2,94% 22,43%

8.2.1 S 87249
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmatada extra de dimensões 45x45cm  

aplicada em ambientes.
m² 147,28                     53,45              7.872,12 

2,49% 24,92%

6.2.1 S 87530
Massa Única para Recebimento de Pintura, em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, 

Aplicado Manualmente em Faces Internas de Paredes, Espessura de 20 mm, com 

Execução de Talisca

m² 253,23                     30,93              7.832,28 

2,48% 27,40%

3.1.5 S 96533 Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. m² 139,18                     55,20              7.682,74 
2,43% 29,83%

8.4.1 S 94993
Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in loco, 

Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado.espessura = 6 cm. AF_07/2016
m² 116,75                     60,28              7.037,69 

2,23% 32,05%
10.1.3 S 96135 Aplicação de Massa Acrílica Externas de Casa, Uma Demão. m² 350,31                     19,86              6.957,06 2,20% 34,25%

8.1.2 S 87757

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico commisturador 300 

kg, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, aderido, espessura 2 cm, 

acabamento reforçado.

m² 163,12                     42,07              6.862,46 

2,17% 36,42%

10.1.2 S 95305 Textura Acrílica, Aplicação Manual em Parede, uma Demão. AF_09/2016 m² 534,64        12,38                          6.618,84 
2,09% 38,52%

9.1.2 CPU 04 Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e Instalação m² 18,32                     360,67              6.605,67 
2,09% 40,60%

15.1.1 94993
Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in loco, Feito 

em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado.espessura = 6 cm. AF_07/2016
m² 106,30        60,28                          6.407,52 

2,03% 42,63%
15.5.1.5 S 96533 Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. m² 113,91        55,20                          6.287,83 1,99% 44,62%

15.7.1.5 S 96533
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada 

plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 04 utilizacoes. (fabricacao, montagem e 

desmontagem - exclusive escoramento)

m² 105,56        55,20                          5.826,91 

1,84% 46,46%

15.12.1.2 S 95305 Textura Acrílica, Aplicação Manual em Parede, uma Demão. AF_09/2016 m² 451,35        12,38                          5.587,71 1,77% 48,23%

6.3.1 S 87268

Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês ou Semi-Grês de 

Dimensões (25X35) cm Aplicada em Ambientes de Area Menor 5 m² na Altura Inteira das 

Paredes

m² 93,27                       52,72              4.917,30 

1,56% 49,78%

8.1.1 S 83534 Lastro de concreto, preparo mecanico 5cm m³ 8,16                       560,68              4.572,91 1,45% 51,23%

10.1.4 S 95626 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, uma demão. m² 350,31                     12,28              4.301,75 
1,36% 52,59%

15.5.1.2 S 94965
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Sapatas
m³ 9,73            409,06                        3.980,15 

1,26% 53,85%

7.2.1 S 96111
Forro em Réguas de PVC, Frisado, para Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura de 

Fixação. AF_05/2017.p
m² 108,85                     35,87              3.904,45 

1,23% 55,08%

12.6.1 98066 Tanque Séptico Retangular, em Alvenaria com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões 

Internas: 1,00 x 2,0 x 1,4 m, Vol. Útil 2000 L (Para 5 Contribuintes). AF_05/2018.

Und.

1,00            3.838,86 3.838,86             1,21% 56,30%

15.8.3 S 92917
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 342,45        11,12                          3.808,09 

1,20% 57,50%

7.1.3 S 94207
Telhamento com Telha Ondulada de Fibrocimento e=6mm, com Recobrimento Lateral de 

1/4 de onda para Telhado com Inclinação de 10º, com até duas águas Incluso o Içamento.
m² 114,23                     32,81              3.747,72 

1,19% 58,69%

9.3.2 90843

P-02 - Kit de Porta de Madeira para Pintura, Semi-Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 

80x210cm, Espessura de 3,5cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem e Instalação do 

Batente, Fechadura com Execução do Furo - Fornecimento e Instalação. AF_08/2016

Und. 6,00                       580,83              3.484,98 

1,10% 59,79%
2.1.3 S 93358 Escavação manual de valas. AF_ 03/2016 m³ 50,99                       60,28              3.073,68 0,97% 60,76%

15.4.2 S 93358 Escavação manual de valas. AF_ 03/2016 m³ 50,26          60,28                          3.029,67 0,96% 61,72%

15.4.1 S 99059
Locação Convecional de obra, atráves de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a acada 

1,50m, sem reaproveitamento. (Muro Externo)
m 93,40          31,92                          2.981,33 

0,94% 62,66%

4.2.1 S 92915
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 234,27                     12,64              2.961,21 

0,94% 63,60%

6.2.1 S 87527
Emboço, para recebimento de ceramica, em argamassa traço 1:2:8, Preparo Manual, 

Aplicado Manualmente em Faces Internas de Parede de Ambientes com Area Menor  que 5 

m², Espessura de 20 mm

m² 93,27                       29,99              2.797,23 

0,88% 64,48%

4.2.4 S 92919
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 306,91                       9,11              2.795,94 

0,88% 65,37%

12.1.5
S 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado e m ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 63,72 40,28 2.566,64             0,81% 66,18%
9.2.2 CPU 06 Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P06 - 2,50 x 2,10 m) Und. 1,00                    2.482,80              2.482,80 0,79% 66,96%

3.1.2 S 94965
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Sapatas
m³ 5,69                       409,06              2.327,55 

0,74% 67,70%
9.2.1 CPU 05 Portas de vidro de CORRER, 8mm, fornecimento e instalação. (P05 - 2,00 x 2,10 m) Und. 1,00                    2.261,87              2.261,87 0,72% 68,42%

15.6.3 S 92917
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 202,27        11,12                          2.249,27 

0,71% 69,13%

13.2.5 92986
Cabo de Cobre Flexível, 35 MM², Anti-Chama 0,6/1,0kVV, para Circuitos Terminais - 

Fornecimento e Instalação
m         105,95              21,18              2.244,02 

0,71% 69,84%
1.1.3 S 74209/ 1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( 3,00m x 2,00m) m² 6,00                       367,54              2.205,24 0,70% 70,53%

6.1.1 S 87879
Chapisco Aplicado Tanto em Pilares e Vigas de Concreto como em Alvenaria de Paredes 

Internas e Externa, Com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 com Preparo em 

Betonrira 400L.

m² 674,60                       3,16              2.131,72 

0,67% 71,21%

3.1.3 S 94965
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Vigas Baldrames
m³ 5,11                       409,06              2.090,30 

0,66% 71,87%
9.3.4 90841

P-04 - Kit de Porta de Madeira para Pintura, Semi-Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 

60x210cm, Espessura de 3,5cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem e Instalação do 
Und. 4,00                       517,84              2.071,36 0,66% 72,52%

3.2.4 S 92919
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 227,27                       9,11              2.070,45 

0,65% 73,18%

1.1.4 I 10775
Locação de Container 2,30 x 6,00m, Altu. 2,50m com 1 Sanitário, para ESCRITÓRIO, sem 

Divisórias Internas.
Mês 4,00                       515,00              2.060,00 

0,65% 73,83%
4.1.1 S 94965 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Vigas. m³ 4,94                       409,06              2.020,76 0,64% 74,47%

13.6.1 93043
Lâmpada LED 10W Bivolt Branca, Formato Tradicional (BASE E27) - Fornecimento e 

Instalação
und. 74,00          26,34                          1.949,16 

0,62% 75,09%

15.5.1.4 S 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

Af_12/2015
m³ 12,57          152,30                        1.914,41 

0,61% 75,69%
15.13.1 98504 Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 m² 162,86        11,64                          1.895,69 0,60% 76,29%
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9.1.3 94569
Janela de Alumínio Maxim-AR, fixação com Parafuso sobre Contramarco (Exclusive 

Contramarco), com Vidros, Padronizada.AF_07/2016.
m² 3,42                       551,37              1.885,69 

0,60% 76,89%

13.8.2 98286
Cabo Telefônico CI-50 10 Pares Instalado em Distribuição de Edificação Residencial - 

Fornecimento e Instalação.
m 175,39        10,71                          1.878,43 

0,59% 77,48%

12.5.1 S 86939

Lavatório Louça Branca com Coluna, 44 x 35,5 cm, Padrão Popular Incluso Sifão Flexivel, 

em PVC, Válvula e Engate Flexível 30cm em Plastico com Torneira Cromada Padrão 

Popular - Fornecimento e Instalação. AF_12/2013.

Und.

6,00 301,06 1.806,36             0,57% 78,05%

4.1.2 S 94965 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Pilares. m³ 4,35                       409,06              1.779,41 

0,56% 78,61%

2.1.2 S 99059
Locação Convecional de obra, atráves de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a acada 

1,50m, sem reaproveitamento.
m 55,60                       31,92              1.774,75 

0,56% 79,18%

15.6.2 S 92916
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
kg 154,09        11,23                          1.730,44 

0,55% 79,72%

13.1.1 91854
Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para Circuitos Terminais, Instalado 

em Parede - Fornecimento e Instalação
m         272,50                6,21              1.692,23 

0,54% 80,26%

4.1.4 S 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

Af_12/2015
m³ 11,09                     152,30              1.689,01 

0,53% 80,79%

3.2.1 S 92915
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 133,09                     12,64              1.682,27 

0,53% 81,32%

15.8.1 S 92915
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 131,36        12,64                          1.660,44 

0,53% 81,85%

3.1.4 S 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

Af_12/2015
m³ 10,80                     152,30              1.644,84 

0,52% 82,37%

12.6.2 CPU 19 Sumidouro em Concreto Pré-moldado para 10 Contruibuintes. Fornecimento e Instalação. Und.
1,00            1.594,04 1.594,04             0,50% 82,87%

7.4.1 S 94231
Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Corte de 25cm, Incluso Transporte 

Vertical. AF_06/2016.
m 42,90                       37,03              1.588,59 

0,50% 83,38%

4.2.5 S 92921
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2016
kg 190,82                       8,16              1.557,08 

0,49% 83,87%

12.5.3 S 86888
Vaso Sanitário Sifonado com Caixa Acoplada Louca Branca - Fornecimento e Instalação. 

AF_12/2013
Und.

4,00 387,64 1.550,56             0,49% 84,36%
2.1.4 S 96995 Reaterro Manual Apiloado com Soquete. AF_10/2017 m³ 40,19                       36,55              1.468,94 0,46% 84,82%

15.10.1.1 S 87879
Chapisco Aplicado Tanto em Pilares e Vigas de Concreto como em Alvenaria de Paredes 

Internas e Externa, Com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 com Preparo em 

Betonrira 400L.

m² 451,35        3,16                            1.426,27 

0,45% 85,27%

3.2.2 S 92916
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
kg 125,36                     11,23              1.407,83 

0,45% 85,72%

7.1.1 S 92566

Fabricação e Instalação de Estrutura Pontaletada de Madeira não Aparelhada para telhados 

com até 2 águas e para telhas de Fibrocimento, matálica, Plástica ou termoacústica, Incluso 

Transporte Vertical. AF.12/2015.

m² 114,23                     11,76              1.343,29 

0,42% 86,14%

3.2.3 S 92917
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 117,27                     11,12              1.304,07 

0,41% 86,56%
4.3.2 S 93187 Verga Moldada In loco em Concreto para Janelas com mais 1,5 m Vão. AF_03/2016. 27,60                       46,43              1.281,47 0,41% 86,96%

13.2.1 91926
Cabo de Cobre Flexível, 2,5 MM², Anti-Chama 450/750V, para Circuitos Terminais - 

Fornecimento e Instalação
m         511,32                2,48              1.268,07 

0,40% 87,36%

15.6.1 S 92915
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 99,09          12,64                          1.252,51 

0,40% 87,76%

7.1.2 S 92543
Trama de Madeira Composta por Ripas, Caibros e Terças Para Telhados de até 2 Águas 

para Telha Ondulada de Fibrocimento. Incluso Transporte Vertical. AF_12/2015 
m² 114,23                     10,94              1.249,62 

0,40% 88,15%

9.3.3 90844

P-03 - Kit de Porta de Madeira para Pintura, Semi-Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 

90x210cm, Espessura de 3,5cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem e Instalação do 

Batente, Fechadura com Execução do Furo - Fornecimento e Instalação. AF_08/2017

Und. 2,00                       606,79              1.213,58 

0,38% 88,54%

4.3.4 S 93197
Contra Verga Moldada In loco em Concreto Para Vãos de Mais de 1,5 m de comprimento. 

AF_03/2016.
m 27,60                       42,91              1.184,32 

0,37% 88,91%

13.2.2 91928
Cabo de Cobre Flexível, 4 MM², Anti-Chama 450/750V, para Circuitos Terminais - 

Fornecimento e Instalação
m         296,26                3,95              1.170,23 

0,37% 89,28%

15.5.1.3 S 94965
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 

com betoneira 400 l. Vigas Baldrames
m³ 2,84            409,06                        1.161,73 

0,37% 89,65%

15.1.2 CPU 17
Piso em ladrilho hidraulico 20x20 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado 

com cimento comum (Piso Direcional) 
m² 16,84          68,84                          1.159,29 

0,37% 90,02%

9.3.1 90842

P-01 - Kit de Porta de Madeira para Pintura, Semi-Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 

70x210cm, Espessura de 3,5cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem e Instalação do 

Batente, Fechadura com Execução do Furo - Fornecimento e Instalação. AF_08/2015

Und. 2,00                       556,29              1.112,58 

0,35% 90,37%
10.1.1 S 88415 Aplicação manual de Fundo Selador Acrílico em Paredes Externas m² 534,64                       2,00              1.069,28 0,34% 90,71%

15.7.1.2 S 94965 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Pilares. m³ 2,52            409,06                        1.030,83 
0,33% 91,03%

3.2.5 S 92921
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2016
kg 122,45                       8,16                 999,23 

0,32% 91,35%
15.7.1.1 S 94965 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Vigas. m³ 2,44            409,06                           998,11 0,32% 91,66%

15.12.1.1 S 88415 Aplicação manual de Fundo Selador Acrílico em Paredes Externas m² 451,35        2,00                               902,70 0,29% 91,95%
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13.7.2 98307 Tomada de Rede RJ45 - Fornecimento e Instalação und. 23,00          37,54                             863,42 0,27% 92,22%

4.2.2 S 92916
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
kg 75,73                       11,23                 850,42 

0,27% 92,49%
11.1.1 S 99855 Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2", em Aço Galvanizado.AF_04/2019_P m 13,26                       63,53                 842,41 0,27% 92,76%

12.5.2 S 93441

Bancada de Granito Cinza Polido 150 x 60cm, com Cuba de Embutir de Aço Inoxidável 

Média, Válvula Americana em Metal Cromado, Sifão Flexível em PVC, Engate Flexível 30 

cm, com Torneira Cromada Longa de Parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, Padrão 

Popular - Fornecimento e Instalação. AF_12/2013

Und.

1,00 836,90 836,90                0,26% 93,02%

15.7.1.4 S 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

Af_12/2015
m³ 5,41            152,30                           823,94 

0,26% 93,28%

8.3.1 88649
Roda Cerãmico de 7cm de Altura com Placas Tipo Esmaltada Extra de Dimensões 45x45 

cm. AF_06/2014
m 120,83                       6,46                 780,56 

0,25% 93,53%

7.3.1 S 94227
Calha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento de 33cm, Incluso 

Transporte Vertical. AF_06/2016
m 18,40                       41,36                 761,02 

0,24% 93,77%
12.5.5 I 34640 Caixa Dagua em Polietilenno 2000 Litros, com Tampa Und. 1,00            752,80 752,80                0,24% 94,01%

4.2.3 S 92917
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
kg 67,55                       11,12                 751,11 

0,24% 94,25%

4.1.3 S 94965 Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Laje. m³ 1,80                       409,06                 736,31 0,23% 94,48%

13.3.3 74131/006 Quadro de Distribuição de Energia de Embutir, Em Chapa Metalica, para 32 Disjuntores 

Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico e Neutro, Fornecimento e 
und. 1,00            705,53                           705,53 0,22% 94,70%

12.5.4 S 86920
Tanque de Louça Branca com Coluna, 30L ou Equivalente, Incluso Sifão Flexivel em PVC, 

Válvula Metálica e Torneira de Metal Cromado Padrão Popular - Fornecido e Instalado. Und. 1,00 687,025 687,03                0,22% 94,92%
13.5.6 92000 Tomada Baixa de Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento 

e Instalação

und. 33,00          20,70                             683,10 0,22% 95,14%
15.2.2 94281 Execução de Sarjeta de Concreto Usinado, Moldado in Loco em Trecho Reto, 30cm Base x 

15 cm Altura. AF_06/2016.

m 15,45          39,21                             605,79 0,19% 95,33%
4.3.5 S 93188 Verga Moldada In loco em Concreto para Portas com até 1,5 m Vão. AF_03/2016. m 15,40                       36,40                 560,56 0,18% 95,50%
4.3.6 S 93189 Verga Moldada In loco em Concreto para Portas com mais 1,5 m Vão. AF_03/2016. m 11,90                       46,64                 555,02 0,18% 95,68%

15.5.1.1 S 94962
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo 

mecanico com betoneiro 400 L. AF_07/2016
m³ 1,59            307,84                           489,47 

0,15% 95,83%

13.2.3 91930
Cabo de Cobre Flexível, 6 MM², Anti-Chama 450/750V, para Circuitos Terminais - 

Fornecimento e Instalação
m           88,88                5,41                 480,84 

0,15% 95,99%

12.1.4
S 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 23,00 20,58 473,34                0,15% 96,14%

12.4.2 S 74166/001
Caixa de Inspeção em Concreto Pré-Moldado DN 60cm com Tampa H=60cm Fornecimento 

e Instalação. Und. 2,00 229,58 459,16                0,15% 96,28%

13.3.16 CPU 13
Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30 MA, Corrente de 100A, Tipo AC - 

Fornecimento e Instalação.
und. 1,00            432,40                           432,40 

0,14% 96,42%
13.4.2 92866 Caixa Sextavada 3" X 3", Metálica, Instalada em Laje - Fornecimento e Instalação und. 74,00          5,83                               431,42 0,14% 96,55%
12.4.3 CPU 08 Caixa de Areia Pluvial com Grelha 60 x 60cm. Fornecida e Instalada. Und. 2,00 205,76 411,52                0,13% 96,68%

13.4.3 91941
Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M do Piso), PVC, Instalada em Parede - Fornecimento 

e Instalação.
und. 53,00          7,10                               376,30 

0,12% 96,80%

13.3.2 74131/005

Quadro de Distribuição de Energia de Embutir, Em Chapa Metalica, para 24 Disjuntores 

Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico e Neutro, Fornecimento e 

Instalação

und. 1,00            369,61                           369,61 

0,12% 96,92%

13.7.3 91852
Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 20 MM (1/2"), para Circuitos Terminais, Instalado 

em Parede - Fornecimento e Instalação
m 65,84          5,60                               368,70 

0,12% 97,04%

15.1.3 CPU 18
Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante 

rejuntado com cimento comum (Piso Alerta) 
m² 5,18            68,84                             356,60 

0,11% 97,15%
14.1.2 S 783635 Extintor Incêndio TP Pó Químico 6 kg - Fornecimento e Instalação. und. 2,00            171,77                           343,54 0,11% 97,26%

12.1.2
S 89356

Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de águafornecimento e 

instalação. m 21,00 16,20 340,20                0,11% 97,37%

13.3.17 CPU 14
Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensao Maxima de 175V, Corrente Maxima de *45*kA 

(Tipo AC) - Fornecimento e Instalação.
und. 4,00            84,22                             336,88 

0,11% 97,47%

15.2.1 94273
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em Trecho Reto, Confeccionada em Concreto Pré- 

Fabricado, Dimensões 100x15x13x30cm (Comprimento x Base Inferior x Base Superior x 
m 7,85            40,83                             320,52 

0,10% 97,57%

14.1.1 S 73775/002 Extintor Incêndio Água-Pressurizada 10l Inclui Suporte Parede Carga Completa e 

Fornecimento e Colocação.
und. 2,00            152,39                           304,78 

0,10% 97,67%

3.1.1 S 94962
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo 

mecanico com betoneiro 400 L. AF_07/2016
m³ 0,92                       307,84                 283,21 

0,09% 97,76%
9.1.1 CPU 03 J-01. Janela de Vidro Temperado, fixa, fornecimento e Instalação m² 1,50                       187,94                 281,91 0,09% 97,85%

1.1.2 CPU 02 Taxas e Emolumentos- (ART) Und. 1,00 256                 256,00 
0,08% 97,93%

12.2.13 S 89750

Curva Longa 90 graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2016
Und.

6,00 40,88 245,28                0,08% 98,01%

13.3.18 CPU 15
Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensao Maxima de 175V, Corrente Maxima de *20*kA 

(Tipo AC) - Fornecimento e Instalação.
und. 4,00            60,57                             242,28 

0,08% 98,08%

15.3.1 84665 Pintura Acrílica para Sinalização Horizontal em Piso Cimentado m² 13,32          17,62                             234,70 
0,07% 98,16%

13.2.4 92979
Cabo de Cobre Flexível, 10 MM², Anti-Chama 450/750V, para Circuitos Terminais - 

Fornecimento e Instalação
m           40,94                5,72                 234,18 

0,07% 98,23%

15.14.1 S 99814 Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão. AF_04/2019 m² 163,12        1,41                               230,00 
0,07% 98,31%

12.3.1 S 94494
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. 

Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014
Und.

5,00 45,37 226,85                0,07% 98,38%

13.8.1 83369
Quadro de Distribuição para Telefone N.4, 60X60X12CM em Chapa Metalica, de Embutir, 

Sem acessorios, Padra Telebras, Fornecimento e Instalação.
und. 1,00            222,53                           222,53 

0,07% 98,45%
2.1.1 S 73822/2 Limpeza de Terreno - Raspagem Mecanizada (Motoniveladora) de camada vegetal m² 450,00                       0,49                 220,50 0,07% 98,52%

12.1.1
S 89355

Tubo, pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de águafornecimento e 

instalação. m 16,00 13,72 219,52                0,07% 98,59%
13.3.1 CPU 09 Caixa de Proteção para Medidor Polifásico - Fornecimento e Instalação und. 1,00            190,62                           190,62 0,06% 98,65%

13.3.13 CPU 10 Disjuntor Tripolar 80A - Fornecimento e Instalação. und. 2,00            94,00                             188,00 0,06% 98,71%

13.1.3 97668 Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD, DN 63 (2") - Fornecimento e Instalação. m           20,23                9,22                 186,52 0,06% 98,77%
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SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

CURVA ABC

RUA XAVANTES, S/N. CABIXI

14.1.3 S 97599 Luminária de Emergência - Fornecimento e Instalação. AF_11/2017 und. 4,00            46,58                             186,32 0,06% 98,82%

15.7.1.3 S 94965
Concreto usinado bombeado fck=25Mpa, inclusive lancamento e adensamento. Banco 

Concreto.
m³ 0,45            409,06                           184,08 

0,06% 98,88%
13.8.3 98308 Tomada para Telefone RJ11 - Fornecimento e Instalação. und. 7,00            24,27                             169,89 0,05% 98,94%
14.1.4 CPU 16 Placas de Sinalização Diversas Conforme Projeto. Fornecimento e Instalação. und. 10,00          15,84                             158,40 0,05% 98,99%

13.5.1 91953
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e 

Instalação
und. 8,00            19,56                             156,48 

0,05% 99,04%
12.4.1 CPU 07 Caixa Sifonada, PVC, DN 150x150x50 mm, Fornecida e Instalada em Ramais. Und. 5,00 31,25 156,25                0,05% 99,09%

15.6.4 S 92919
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2016
kg 16,64          9,11                               151,56 

0,05% 99,13%

13.3.15 CPU 12
Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30 MA, Corrente de 40A, Tipo AC - Fornecimento 

e Instalação.
und. 1,00            145,44                           145,44 

0,05% 99,18%

12.2.5
S 89746

Joelho de 45 Graus, PVC, Serie Normal,Esgoto Predial, DN 100mm, Junta Elástica - 

Fornecimento e Instalação. AF_12/2017
Und.

8,00 17,02 136,16                0,04% 99,22%

13.3.12 93672 Disjuntor Tripolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 40A - Fornecimento e Instalação. und. 2,00            66,98                             133,96 0,04% 99,26%

13.5.4 91993 Tomada Alta de Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e 

Instalação
und. 4,00            31,37                             125,48 0,04% 99,30%

13.4.1 97886
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, em Alvenaria com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo 

com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M.
und. 1,00            124,95                           124,95 

0,04% 99,34%

13.5.2 91959
Interruptor Simples (2 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e 

Instalação
und. 4,00            31,00                             124,00 

0,04% 99,38%

12.2.20 S 89796

Te,PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecimento e 

intalação. AF_12/2014.
Und.

4,00 27,82 111,28                0,04% 99,42%

13.7.1 98295 Cabo Eletrônico Categoria 5E, Instalado em Edificação Institucional - Fornecimento e 

Instalação
m 84,89          1,17                                 99,32 0,03% 99,45%

12.2.2
S 89362

Joelho de 90 Graus, PVC, soldável, DN 25 mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água 

- Fornecimento e Instalação. AF_12/2014
Und.

15,00 6,58 98,70                  0,03% 99,48%

13.3.14 CPU 11 Disjuntor Tripolar 100A - Fornecimento e Instalação. und. 1,00            95,69                               95,69 
0,03% 99,51%

13.7.4 91854
Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para Circuitos Terminais, Instalado 

em Parede - Fornecimento e Instalação
m 15,19          6,21                                 94,33 

0,03% 99,54%

12.2.17 S 89797
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Und.

3,00 31,37 94,11                  0,03% 99,57%

15.8.2 S 92916
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
kg 8,18            11,23                               91,88 

0,03% 99,60%

13.3.9 93661 Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 16A - Fornecimento e Instalação. und. 2,00            45,53                               91,06 0,03% 99,63%

12.2.16 S 89744

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 100mm, instalado em prumada de água - fornecimento 

e instalação.AF_12/2014
Und.

5,00 17,05 85,25                  0,03% 99,66%

12.1.3
S 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado emramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. m 6,00 14,01 84,06                  0,03% 99,68%

12.2.4
S 89732

Joelho de 45 Graus, PVC, Serie Normal,Esgoto Predial, DN 50mm, Junta Elástica - 

Fornecimento e Instalação. AF_12/2016
Und.

9,00 8,14 73,26                  0,02% 99,71%

12.2.19 S 89784 Te,PVC, Serie Normal, esgoto predialC, DN 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial
Und.

5,00 13,70 68,50                  0,02% 99,73%

13.1.2 91856 Eletroduto Flexível Corrugado, PVC, DN 32 MM (1"), para Circuitos Terminais Instalado em 

Parede - Fornecimento e Instalação.
m             7,81                7,87                   61,46 0,02% 99,75%

12.2.15 S 89731

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação.AF_12/2014
Und.

7,00 7,75 54,25                  0,02% 99,76%

4.3.1 S 93186 Verga Moldada In loco em Concreto para Janelas com até 1,5 m Vão. AF_03/2016. m 1,35                         39,61                   53,47 0,02% 99,78%

12.2.3 S 89412
Joelho de 90 Graus, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de 

Água - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015 Und. 8,00 6,59 52,72                  0,02% 99,80%

4.3.3 S 93196
Contra Verga Moldada In loco em Concreto Para Vãos de até 1,5 m de comprimento. 

AF_03/2016.
m 1,35                         38,57                   52,07 

0,02% 99,81%

13.5.5 91997 Tomada Média de Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento 

e Instalação
und. 2,00            25,05                               50,10 0,02% 99,83%

12.2.10
S 89383

Adaptador Curto com Bolsa e Rosca para Registro, PVC, Soldável, DN 25mm, Instalado em 

Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação.AF_12/2014.
Und.

10,00 4,97 49,70                  0,02% 99,85%

13.7.5 91941 Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M do Piso), PVC, Instalada em Parede - Fornecimento 

e Instalação.
und. 7,00            7,10                                 49,70 0,02% 99,86%

13.3.11 93664 Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 32A - Fornecimento e Instalação. und. 1,00            49,08                               49,08 0,02% 99,88%

13.5.3 91955 Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento e 

Instalação
und. 2,00            24,14                               48,28 0,02% 99,89%

13.3.10 93663 Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 25A - Fornecimento e Instalação. und. 1,00            47,15                               47,15 0,01% 99,91%

12.2.11 S 89728

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Und.

5,00 7,39 36,95                  0,01% 99,92%

12.2.18 S 89557 Redução Excêntrica, PVC, DN 100 x 75mm, Junta Elástica, Fornecido e Instalado. Und. 2,00 17,98 35,96                  0,01% 99,93%

12.2.14 S 89724

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação.AF_12/2013
Und.

5,00 6,98 34,90                  0,01% 99,94%

12.2.8 S 89869
Te dê 90°, PVC, soldável, 25 mm x 25 mm, para agua fria predial.Fornecimento e 

instalação.
Und. 5,00 5,96 29,80                  0,01% 99,95%

13.3.4 93653 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 10A - Fornecimento e Instalação. und. 3,00            8,91                                 26,73 0,01% 99,96%

12.2.12 S 89735

Curva Longa 90 graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 50 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2015
Und.

2,00 12,95 25,90                  0,01% 99,97%

12.2.7
S 89378

Luva, PVC, Soldável, DN 25mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - 

Fornecimento e Instalação. AF_12/2015
Und.

5,00 4,90 24,50                  0,01% 99,97%

12.2.1
S 89358

Joelho de 90 Graus, PVC, soldável, DN 20 mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água 

- Fornecimento e Instalação. AF_12/2013 Und. 4,00 5,37 21,48                  0,01% 99,98%

13.3.6 93655 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 20A - Fornecimento e Instalação. und. 2,00            10,12                               20,24 0,01% 99,99%

13.3.8 93657 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 32A - Fornecimento e Instalação. und. 1,00            11,10                               11,10 0,00% 99,99%

13.3.7 93656 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 25A - Fornecimento e Instalação. und. 1,00            10,12                               10,12 0,00% 99,99%

13.3.5 93654 Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 16A - Fornecimento e Instalação. und. 1,00            9,34                                   9,34 0,00% 100,00%

12.2.9
S 89376

Adaptador Curto com Bolsa e Rosca para Registro, PVC, Soldável, DN 20mm x 1/2, 

Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - Fornecimento e Instalação.AF_12/2014.
Und.

1,00 4,21 4,21                    0,00% 100,00%

12.2.6
S 89371

Luva, PVC, Soldável, DN 20mm, Instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - 

Fornecimento e Instalação. AF_12/2014
Und.

1,00 4,15 4,15                    0,00% 100,00%
316.220,16         

91.134,65           

407.354,81         

2.497,27             

SOMA PARCIAL DA OBRA (SEM BDI)

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

TOTAL GERAL COM BDI 

TOTAL GERAL POR m²

Prefeitura Municipal de Cabixi

CNPJ: 22.855.159/0001-20



CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA - AR CONDICIONADO 

 

Projeto: Projeto ArconSTAMARC0709201901 

Latitude: 10° Sul 

Direção Norte: 322.9° (Direção relativa ao desenho) 

Data:12 /2019 

 

1) Ambiente: RECEPÇÃO 

   Área: 21.07 (m²) 

   Altura Teto/Piso: 2.80 (m) 

   Taxa de Ocupação: 6.00 (m²/pessoa) 

   Número de Pessoas: 20 

   Temperatura: 20 (°C) 

   Entalpia: 9.9 (KCal/Kg) 

   TBS externa (15:00h): 34 (°C) 

   Entalpia externa (15:00h): 19.2 (KCal/Kg) 

   Variações Bruscas: [Sim] 

   Umidade Relativa: 50 (%) 

   Volume Específico do Ar: 0.9 (m3/Kg) 

   TBS Insuflamento: 12 (°C) 

   Taxa por pessoa: 25 (m³/h)/pessoa 

   Vazão de renovação: 500 (m³/h) 

   Taxa Iluminação: 0 (W/m²) - Fluorescente 

   Taxa Força/Tomadas: 0 (W/m²) 

   Carga Sensível por pessoa: 71 (KCal/h) 

   Carga Latente por pessoa: 42 (KCal/h) 

   Outras Cargas Sensíveis: 0 (W) 

   Outras Cargas Latentes: 0 (W) 

   Carga Iluminação: 0 (W) 

   Carga Força/Tomadas: 0 (W) 

   Carga Sensível Pessoas: 1420 (KCal/h) 

   Carga Latente  Pessoas: 840 (KCal/h) 

   Variação Temp.(24h): 10 (°C) 

   Variação Temp.Interna/Externa: 12 (°C) 



 

1.1) Paredes Internas 

   Parede 1 

   Área (m²): Bruta = 8.10   Aberturas = 0.00   Efetiva = 8.10 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 2 

   Área (m²): Bruta = 5.59   Aberturas = 2.52   Efetiva = 3.07 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 3 

   Área (m²): Bruta = 8.47   Aberturas = 0.00   Efetiva = 8.47 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 4 

   Área (m²): Bruta = 1.40   Aberturas = 0.00   Efetiva = 1.40 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 5 

   Área (m²): Bruta = 10.32   Aberturas = 4.20   Efetiva = 6.12 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 



   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 6 

   Área (m²): Bruta = 3.22   Aberturas = 1.68   Efetiva = 1.54 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 7 

   Área (m²): Bruta = 12.61   Aberturas = 1.98   Efetiva = 10.63 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

1.2) Teto sem insolação 

   Área: 21.07 (m²) 

   Fator 'U': 1.90 

 

1.3) Piso 

   Área: 21.07 (m²) 

   Fator 'U': 1.50 

 

1.4) Resultado : RECEPÇÃO 

   Vazão de Ar Insuflada: 1501.5 (m³/h) 

   Vazão de Ar Externa: 500.0 (m³/h) 

   Trocas por hora: 25.45 

   Trocas por hora de Ar externo: 8.48 

   Carga Térmica Sensível: 20118.9 Btu/h  

   Fator de Carga Sensível: 0.56 

   Fator de m² por Btu/h: 0.00058 

   Carga Térmica Total: 36067.0 Btu/h  



 

2) Ambiente: SALA 01 

   Área: 12.36 (m²) 

   Altura Teto/Piso: 2.80 (m) 

   Taxa de Ocupação: 6.00 (m²/pessoa) 

   Número de Pessoas: 6 

   Temperatura: 20 (°C) 

   Entalpia: 9.9 (KCal/Kg) 

   TBS externa (15:00h): 34 (°C) 

   Entalpia externa (15:00h): 19.2 (KCal/Kg) 

   Variações Brusca: [Sim] 

   Umidade Relativa: 50 (%) 

   Volume Específico do Ar: 0.9 (m3/Kg) 

   TBS Insuflamento: 12 (°C) 

   Taxa por pessoa: 25 (m³/h)/pessoa 

   Vazão de renovação: 150 (m³/h) 

   Taxa Iluminação: 0 (W/m²) - Fluorescente 

   Taxa Força/Tomadas: 0 (W/m²) 

   Carga Sensível por pessoa: 71 (KCal/h) 

   Carga Latente por pessoa: 42 (KCal/h) 

   Outras Cargas Sensíveis: 0 (W) 

   Outras Cargas Latentes: 0 (W) 

   Carga Iluminação: 0 (W) 

   Carga Força/Tomadas: 0 (W) 

   Carga Sensível Pessoas: 426 (KCal/h) 

   Carga Latente Pessoas: 252 (KCal/h) 

   Variação Temp.(24h): 10 (°C) 

   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C) 

 

2.1) Paredes Internas 

   Parede 1 

   Área (m²): Bruta = 11.06   Aberturas = 0.00   Efetiva = 11.06 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 



   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 2 

   Área (m²): Bruta = 8.26   Aberturas = 2.40   Efetiva = 5.86 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 3 

   Área (m²): Bruta = 11.06   Aberturas = 0.00   Efetiva = 11.06 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 4 

   Área (m²): Bruta = 8.26   Aberturas = 0.00   Efetiva = 8.26 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

 

2.2) Teto sem insolação 

   Área: 12.36 (m²) 

   Fator 'U': 1.90 

 

2.3) Piso 

   Área: 12.36 (m²) 

   Fator 'U': 1.50 

 

2.4) Resultado : SALA 01 



   Vazão de Ar Insuflada: 846.2 (m³/h) 

   Vazão de Ar Externa: 150.0 (m³/h) 

   Trocas por hora: 24.45 

   Trocas por hora de Ar externo: 4.33 

   Carga Térmica Sensível: 9385.6 Btu/h  

   Fator de Carga Sensível: 0.67 

   Fator de m² por Btu/h: 0.00088 

   Carga Térmica Total: 14032.2 Btu/h  

 

3) Ambiente: SALA 02 

   Área: 35.64 (m²) 

   Altura Teto/Piso: 2.80 (m) 

   Taxa de Ocupação: 6.00 (m²/pessoa) 

   Número de Pessoas: 15 

   Temperatura: 20 (°C) 

   Entalpia: 9.9 (KCal/Kg) 

   TBS externa (15:00h): 34 (°C) 

   Entalpia externa (15:00h): 19.2 (KCal/Kg) 

   Variações Bruscas: [Sim] 

   Umidade Relativa: 50 (%) 

   Volume Específico do Ar: 0.9 (m3/Kg) 

   TBS Insuflamento: 12 (°C) 

   Taxa por pessoa: 25 (m³/h)/pessoa 

   Vazão de renovação: 375 (m³/h) 

   Taxa Iluminação: 0 (W/m²) - Fluorescente 

   Taxa Força/Tomadas: 0 (W/m²) 

   Carga Sensível por pessoa: 71 (KCal/h) 

   Carga Latente por pessoa: 42 (KCal/h) 

   Outras Cargas Sensíveis: 0 (W) 

   Outras Cargas Latentes: 0 (W) 

   Carga Iluminação: 0 (W) 

   Carga Força/Tomadas: 0 (W) 

   Carga Sensível Pessoas: 1065 (KCal/h) 

   Carga Latente  Pessoas: 630 (KCal/h) 



   Variação Temp.(24h): 10 (°C) 

   Variação Temp.Interna/Externa: 12 (°C) 

 

3.1) Paredes Externas 

   Parede 1 

      Posicionamento: [Sudoeste] 

      Área bruta da Parede: 11.06 (m²) 

      Área efetiva da Parede: 5.81 (m²) 

      Parede/Divisória: Parede 

      Material: Tijolo de fachada e=20cm 

      Revestimento: Nenhum 

      Fator 'U' Parede: 2.30 

      Aberturas: 

      Tipo: Porta 

         Frestas: 2.30(m³/h por metro linear) Portas - bem ajustada 

         Funcionamento: Fechada 

         Vazão: 2800.00(m³/h por pessoa) 

         Área: 5.25 (m²) (2.5x2.1m) 

 

   Parede 2 

      Posicionamento: [Noroeste] 

      Área bruta da Parede: 24.35 (m²) 

      Área efetiva da Parede: 22.67 (m²) 

      Parede/Divisória: Parede 

      Material: Tijolo de fachada e=20cm 

      Revestimento: Nenhum 

      Fator 'U' Parede: 2.30 

      Aberturas: 

      Tipo: Porta 

       Frestas: 2.30(m³/h por metro linear) Portas - bem ajustada 

       Funcionamento: Fechada 

       Vazão: 2800.00(m³/h por pessoa) 

       Área: 1.68 (m²) (0.8x2.1m) 

 



 

   Parede 3 

      Posicionamento: [Nordeste] 

      Área bruta da Parede: 11.06 (m²) 

      Área efetiva da Parede: 11.06 (m²) 

      Parede/Divisória: Parede 

      Material: Tijolo de fachada e=20cm 

      Revestimento: Nenhum 

      Fator 'U' Parede: 2.30 

 

   Parede 4 

      Posicionamento: [Sudeste] 

      Área bruta da Parede: 24.36 (m²) 

      Área efetiva da Parede: 19.56 (m²) 

      Parede/Divisória: Parede 

      Material: Tijolo de fachada e=20cm 

      Revestimento: Nenhum 

      Fator 'U' Parede: 2.30 

      Aberturas: 

         Tipo: Janela 

         Área: 2.40 (m²) (2x1.2m) 

         Fator 'U': 6.02 

         Fator Sombreamento: 1.00 

       Tipo: Janela 

       Área: 2.40 (m²) (2x1.2m) 

       Fator 'U': 6.02 

       Fator Sombreamento: 1.00 

 

3.2) Teto sem insolação 

   Área: 35.64 (m²) 

   Fator 'U': 1.90 

 

3.3) Piso 

   Área: 35.64 (m²) 



   Fator 'U': 1.50 

 

3.4) Resultado : SALA 02 

   Vazão de Ar Insuflada: 2485.3 (m³/h) 

   Vazão de Ar Externa: 608.4 (m³/h) 

   Trocas por hora: 24.90 

   Trocas por hora de Ar externo: 6.10 

   Carga Térmica Sensível: 29731.3 Btu/h  

   Fator de Carga Sensível: 0.63 

   Fator de m² por Btu/h: 0.00075 

   Carga Térmica Total: 47406.3 Btu/h  

 

4) Ambiente: SALA 03 

   Área: 20.28 (m²) 

   Altura Teto/Piso: 2.80 (m) 

   Taxa de Ocupação: 6.00 (m²/pessoa) 

   Número de Pessoas: 10 

   Temperatura: 20 (°C) 

   Entalpia: 9.9 (KCal/Kg) 

   TBS externa (15:00h): 34 (°C) 

   Entalpia externa (15:00h): 19.2 (KCal/Kg) 

   Variações Bruscas: [Sim] 

   Umidade Relativa: 50 (%) 

   Volume Específico do Ar: 0.9 (m3/Kg) 

   TBS Insuflamento: 12 (°C) 

   Taxa por pessoa: 25 (m³/h)/pessoa 

   Vazão de renovação: 250 (m³/h) 

   Taxa Iluminação: 0 (W/m²) - Fluorescente 

   Taxa Força/Tomadas: 0 (W/m²) 

   Carga Sensível por pessoa: 71 (KCal/h) 

   Carga Latente por pessoa: 42 (KCal/h) 

   Outras Cargas Sensíveis: 0 (W) 

   Outras Cargas Latentes: 0 (W) 

   Carga Iluminação: 0 (W) 



   Carga Força/Tomadas: 0 (W) 

   Carga Sensível Pessoas: 710 (KCal/h) 

   Carga Latente  Pessoas: 420 (KCal/h) 

   Variação Temp.(24h): 10 (°C) 

   Variação Temp.Interna/Externa: 12 (°C) 

 

4.1) Paredes Internas 

   Parede 1 

   Área (m²): Bruta = 16.66   Aberturas = 1.68   Efetiva = 14.98 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 2 

   Área (m²): Bruta = 9.10  Aberturas = 0.00   Efetiva = 9.10 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 3 

   Área (m²): Bruta = 16.66   Aberturas = 4.80   Efetiva = 11.86 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 

 

   Parede 4 

   Área (m²): Bruta = 9.10   Aberturas = 0.00   Efetiva = 9.10 

   Tipo: Parede 

   Material: Tijolo de fachada e=20cm 

   Revestimento: Nenhum 

   Fator 'U': 2.30 



 

4.2) Teto sem insolação 

   Área: 20.28 (m²) 

   Fator 'U': 1.90 

 

4.3) Piso 

   Área: 20.28 (m²) 

   Fator 'U': 1.50 

 

4.4) Resultado : SALA 03 

   Vazão de Ar Insuflada: 1222.5 (m³/h) 

   Vazão de Ar Externa: 250.0 (m³/h) 

   Trocas por hora: 21.53 

   Trocas por hora de Ar externo: 4.40 

   Carga Térmica Sensível: 14053.2 Btu/h  

   Fator de Carga Sensível: 0.64 

   Fator de m² por Btu/h: 0.00093 

   Carga Térmica Total: 21804.9 Btu/h  

 

5) Resultado Geral 

   Fator de Simultanedade (Iluminação): 1.0 

   Fator de Simultanedade (Pessoas): 1.0 

   Vazão à Utilizar: Tx.de Renovação + Infilt. + Vent. 

   Vazão de Ar Insuflada: 6055.4 (m³/h) 

   Vazão de Ar Externa: 1508.4 (m³/h) 

   Carga Térmica Sensível: 73289.0 Btu/h  

   Fator de Carga Sensível: 0.61 

   Fator de m² por Btu/h: 0.00075 

   Carga Térmica Total: 119310.4 Btu/h  

   CARGA SIMULTÂNEA TOTAL: 119098.5 Btu/h 
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1. ESCOPO 

O presente memorial descritivo com seus anexos e projetos, tem como 

objetivo   definir  os  parâmetros e dimensões do sistema de climatização que 

atenderá as dependências da unidade modelo do CRAS em Rondônia, bem como 

orientar o instalador em seus serviços de fornecimento e instalação do sistema. 

A Instaladora deverá executar todos os serviços relativos ao sistema descrito 

acima, mesmo que não explicitamente descritos neste Memorial. Contudo, faz-se 

necessário antes de se iniciar qualquer atividade, confirmar as disposições, 

dimensões e trajetos por onde terá o sistema de climatização, a fim de esclarecer 

qualquer dúvida oriunda do projeto. 

 

2. NORMAS 

 Para o projeto, fabricação, montagem e ensaios dos equipamentos e seus 

acessórios  principais, bem como em toda a terminologia adotada, foram observadas 

as prescrições aplicáveis da ABNT -- Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(NBR 16401-1, 16401-2 e 16401-3, NBR ABNT_NBR_14880,e NBR 7256 e RDC 50 

ANVISA) e deverão ser seguidas no fornecimento e execução do sistema. 

 

Seguem referencias normativas relacionadas no desenvolvimento do projeto: 

· ABNT NBR 16401-1 – “Instalacoes de ar condicionado - Sistemas 

centrais e unitarios – Parte 1: Projeto das instalacoes” 

· ABNT NBR 16401-2 – “Instalacoes de ar condicionado – Sistemas 

centrais e unitarios Parte 2: Parametros de conforto termico”; 

· ABNT NBR 16401-3 – “Instalacoes de ar condicionado - Sistemas 

centrais e unitarios – Parte 3: Qualidade do Ar Interior”; 

· NBR 14518:2000 - "Sistemas de ventilacao para cozinhas profissionais"; 

· ABNT NBR 13971:1997 - Sistemas de refrigeracao, condicionamento de ar e 

ventilacao - Manutencao programada; 

• ABNT - NBR 16101 - Filtros para Partículas em Suspensão no Ar – 

Determinação de Eficiência para Filtros Grossos, Médios e Finos. 

· ABNT – NBR 7256 – Tratamento de ar em estabelecimentos de saúde 

(EAS),requisitos de projeto e execução de instalações. 



· ABNT - NBR ISO 14644 - Partes 1-3 – Salas Limpas e Ambientes 

Controlados Associados. 

· ABNT- NBR 1021 - Medições de Temperaturas em Condicionamento de ar 

· ABNT – NBR 13971 - Sistemas de refrigeração – Manutenção Programada. 

· ABNT NBR 10152 – Niveis de Ruido para Conforto Acustico; 

· ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC 17/10 

· ANVISA - Portaria nº. 3 532 - Ministério da Saúde de 28.08.1998. 

· Publicacao SMACNA:1995 - HVAC Duct Construction; 

· Publicacao SMACNA:1990 - HVAC System Duct Design; 

· Publicacao SMACNA:1985 - HVAC Air Leakage Test Manual; 

· AMCA 203:1990 - Field Performance Measurement of Fan System; 

· ABNT NBR 5410:1997 - Instalacoes eletricas de baixa tensao; 

· EN 13779, “Ventilation for non-residential buildings – Performance 

requirements for ventilation and room-conditioning systems”, 2005; 

· ISO 7730, “Moderate thermal environments – Determination of the PMV and 

PPD indices and specification for thermal comfort”, 1994; 

· ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1, “Energy Standard for Buildings Except 

Low-Rise Residential Buildings”, 2004; 

- ASTM-A-283: Chapas de aco carbono de qualidade estrutural; 

· ASTM-A-570: Chapas finas e tiras de aco carbono laminado a quente; 

· ASTM-A-573: Chapas de aco carbono estrutural com tenacidade melhorada; 

· ABNT NBR-6649 e NBR-6650: Chapas finas de aco carbono para usos 

estruturais 

· AWS-A-5.1: Eletrodos para soldagem manual; 

· ABNT NBR-6109, BR-6351, NBR-6352, NBR-7007, NBR-7012, NB-143 e  

· ASTM-A-307: Parafusos e porcas para uso geral; 

· ABNT NBR-574: Simbolos de solda; 

· AWS A 5.1: 1991: Specification for covered carbon steel welding electrodes; 

· ASME, Secao IX, 1992: Welding and Brazing Qualifications; 

· AWS D 1.1, 1992 - Structural welding code shield arc welding; 

· SO 6944:1985 - Fire resistance tests - Ventilation ducts; 

· ISO 1996-1:2003; 

· ISO 1996-2:1987; 

· ISO 1996-2/AMD1:1998; 



· ISO 1996-3:1987; 

           RENABRAVA I - Recomendação normativa ABRAVA para execução de 
serviços de limpeza e higienização de sistemas de distribuição de ar. 

 

3. DESENHOS DE REFERÊNCIA E ANEXOS 

Faz parte integrante deste memorial descritivo, os seguintes desenhos: 

-   Detalhes Típicos; 

-   Planta do Sistema de Climatização; 

 

4 - DADOS DE CÁLCULO 

O projeto  tomou  como  base  as   seguintes condições: 

 a. Ar externo       

    Temperatura TBS     35 ºC  

    Temperatura TBU     28 ºC   

 

b. Nos ambientes condicionados: 

Temperatura TBS                                       Parâmetros da 7256, por ambiente 

Umidade Relativa do AR                            Parâmetros da 7256, por ambiente 

Diferencial de Pressão                               Parâmetros da 7256, por ambiente 

 

4.1 – FONTES DE CALOR 

 

a. Iluminação: Conforme norma NBR16401  

b. Renovação de ar: Prevista renovação mínima de 3% do    

volume circulante, salvo exceções 

especificadas,a mesma será natural 

considerando que  ocorrerá pelas frestas e 

portas de acesso. 

c. Orientação do prédio:             Conforme projeto arquitetônico. 

d. Paredes externas:                      Foram consideradas em alvenaria com 

espessura mínima de 15 cm, com proteção 

contra intemperes e impermeabilizadas, 

com pintura de acabamento externa e 

interna em cor clara. 



e. Cobertura: Conforme projeto arquitetônico. 

 f. Portas e janelas: Foram consideradas sempre fechadas, 

com   exceção das portas de acesso, que 

irão realizar/auxiliar a renovação acessos 

controlados, permanentemente protegidas 

de insolação e intemperes. Para áreas 

controladas deverá ser prevista 

antecâmara de acesso. 

 

5 - DEFINIÇÕES  

 
 

Pelas considerações gerais de operação e funcionamento, requisitos 

apontados, exigências, perspectivas e necessidades futuras, pelas análises 

inicialmente desenvolvidas e comparativas entre sistemas, optou-se pelo sistema de 

climatização através de expansão direta, com a utilização de aparelhos 

climatizadores tipo mini split. A escolha pelo tipo da máquina visa garantir ao 

atendimento a legislação sanitária, com equipamentos de acesso mais fácil e 

considerando que já está em fase de acabamento, assim há a premissa do cliente 

de algo que seja rápido e que possa manter (manutenção). 

Para implantação dos sistemas aqui projetado e definido, é essencial que seja 

contratado profissional e empresa devidamente habilitada e com experiência 

comprovada neste tipo de sistema/instalação. 

O presente projeto não tem a pretensão de ser um “guia de instalação”, ou 

destacar, enfatizar, ou ainda apontar, itens e referências normativas específicas, 

mas sim estabelecer os padrões e as características necessárias para a implantação 

dos sistemas de climatização. 

A implantação dos sistemas deverá atender a totalidade das normas 

estabelecidas (nacionais e internacionais), as determinações do Ministério da Saúde 

(ANVISA), as Legislações locais, e as características de Boas Práticas de 

Fabricação, operação e controle de cada setor especificamente com suas 

características e particularidades. 

No conflito entre normas e determinações legais, deverão ser sempre 

adotadas as de critério mais rigoroso, destacando e apresentando ao contratante. 



Todos os detalhamentos e outras características que por ventura venham a ser 

necessário se que não estejam claramente definidos neste projeto serão de 

responsabilidade do instalador e deverão passar pela prévia aprovação do 

contratante, que será solidário na tomada de decisão. 

 

6 - DESCRIÇÕES DA INSTALAÇÃO 

Trata-se de uma instalação de ar condicionado para refrigeração e 

aquecimento, com controle de temperatura, dentro das especificações das normas 

estabelecidas e parâmetros de cálculos acima destacados. 

O sistema adotado, terá basicamente um conjunto de unidades externas 

(condensadoras) interligadas por linhas frigorígenas às unidades internas 

(evaporadoras), possibilitando o funcionamento de cada unidade interna de forma 

autônoma e distinta, e onde o sistema apurará de forma automática a capacidade 

necessária e as condensadoras possibilitarão o fluxo necessário de gás refrigerante 

para as condições de trabalho otimizadas de cada unidade interna. 

Este sistema deverá oferecer o mais elevado rendimento possível em um 

sistema de climatização, trabalhando com controle linear de capacidade, ajuste 

contínuo e preciso dos funcionamentos, em tempo real e integral. 

Todas as unidades evaporadoras (internas) deverão possuir controles de 

funcionamento e ajustes de temperatura distintos, e funcionarem como que de forma 

autônoma e independente cada uma. 

Pela disposição geográfica das salas, pelo lay out geral, pela sazonalidade de 

funcionamento, pela não simultaneidade de ambientes, ou pelas diversas 

características distintas dos muitos ambientes, este sistema deverá possibilitar o 

contínuo remanejamento de cargas térmicas e o máximo aproveitamento das 

capacidades instaladas, ajustando-se e modulando continuamente em tempo 

integral. 

Todos os sistemas terão controle de capacidade linear proporcional tipo 

Inverter, e deverão operar com refrigerante ecologicamente correto, 

preferencialmente R410A. 

Pelas características do sistema Inverter, obrigatório nos sistemas, que são 

os controladores automáticos de capacidade de refrigeração dos mesmos, há a 

possibilidade de variação linear das capacidades e dos consumos de energia em 

todo o tempo de funcionamento dos sistemas. Deverá haver previsto nos sistemas a 



possibilidade de trabalharem inclusive acima das capacidades totais instaladas, 

quando necessário, podendo atingir até 25% de sobre carga em determinados 

momentos, se e quando necessário. Como não deverá possuir carga inercial para 

resposta das demandas, o sistema possibilitará ainda um condicionamento mais 

rápido e preciso dos ambientes, possibilitando ajustes precisos de temperatura sem 

as inconvenientes variações da temperatura regulada/desejada em cada ambiente. 

As unidades condensadoras serão estrategicamente instaladas em local 

externo previsto para este fim, ao tempo, conforme especificados nos desenhos 

anexos.  

Destas unidades partirão as linhas de gás refrigerante que dispostas em 

forma de anel fechado alimentará e interligará todas as unidades internas que 

atenderão os ambientes. 

Os equipamentos, sistemas e demais acessórios deverão ser instalados de 

forma a permitir fácil acesso e manutenção simples.  

Das unidades condensadoras partirão as linhas de gás refrigerante, que 

dispostas em forma de anéis fechados, alimentarão e interligarão, aos pares, as 

unidades evaporadoras que atenderão os ambientes.  

O sistema deverá oferecer o mais elevado rendimento possível na 

climatização, trabalhando com controle linear de capacidade e ajuste contínuo e 

preciso dos funcionamentos, em tempo real, proporcionando equivalente consumo 

proporcional e reduzido de energia elétrica. 

Todas as unidades evaporadoras deverão possuir controles de funcionamento 

e ajustes de temperatura distintos, e funcionarem de forma independente, podendo 

inclusive haver a possibilidade de algumas estarem em refrigeração enquanto outras 

estiverem em aquecimento, se necessário, em circuitos de condensadoras distintas. 

O controle será feito por meio de comandos moveis, próximos aos ambientes 

condicionados ou nestes próprios ambientes, em local a ser definido pelo 

contratante, sugerindo os postos de enfermagem. 

 

7 – CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS MÍNIMAS DOS 

EQUIPAMENTOS  

 

 



7.8 - EVAPORADOR 

 
 Construídos de tubos paralelos de cobre, com aletas de alumínio, perfeitamente 
fixados aos tubos, por meio de expansão mecânica ou hidráulica.  As cabeceiras 
serão construídas em chapas de alumínio duro. 
 
 Os coletores serão construídos com tubos de cobre com tubos de distribuição em 
metal. 
 
 Serão projetados para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o 
compressor e o condensador. 
 
 

7.9 - CONDENSADORES DE AR 

 
 Construído de tubos paralelos de cobre, com aletas de alumínio, perfeitamente 
fixados aos tubos por meio de expansão mecânica ou hidráulica. 
 
 As cabeceiras serão construídas em chapas de alumínio duro. Os coletores serão 
construídos com tubos de cobre. 
 
Serão projetados para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o 
compressor e o evaporador. 
 

 

7.10 - BANDEJA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA 

 

 A bandeja de recolhimento de água de condensação terá caimento para o lado da 
drenagem, e isolamento térmico. Deverá ser auto-portante, estruturada e com 
tratamento anti-corrosivo.  
 
 
 

7.11 - COMPRESSOR FRIGORÍFICO 

 

 Deverão ser unidades do tipo herméticas, com compressor de alta eficiência, 

isento de vibrações e de baixa carga inercial para partidas e paradas.  

 

 Deverão ser controlados para funcionamento linear proporcional de 

capacidade por sistema inverter que possibilite consumo e capacidades variáveis 

acionados pelo sistema eletrônicos de controle. 

 

 



8 – ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS  

 

AR  MULTI SPLIT (TRANE 40.000 
4TXM6542A1050L+4MXW8512A10N0+4MXW8
524A10N0) 

01 

AR  MINI SPLIT (LG 22.000 FRIO  
S4NQ24K23WD+S4UQ24K23WD) 

01 

AR  MINI SPLIT (TRANE 48.000 FRIO  

2MCX0548C10R0BL+4TTK0548D6000BL) 

01 

  

OBS.: Os locais a serem instalados, quantidades e demais características 

estão bem definidos no projeto (desenhos) e na planilha quantitativa que são parte 

integrante deste descritivo. 

 

 

9 - ITENS A CARGO DO CONTRATADO 

 

Serão de responsabilidade do contratado basicamente os itens abaixo 

listados, cabendo ao contratante melhor especificá-los no processo de contratação. 

 

- Fornecimento e instalação das unidades climatizadoras compostas por 

evaporadoras, condensadoras, caixas de interligação, comandos e demais 

acessórios. 

- Fornecimento e instalação de todos os materiais para a rede de refrigerante 

e para interligação das unidades condensadoras e evaporadoras. 

- Interligação de drenagem das unidades condensadoras e evaporadoras com 

pontos fornecidos. 

- Fornecimento de manuais dos equipamentos. 

- Deverão também estar inclusos o transporte, despesas de pessoal, tributos, 

encargos sociais e tudo o mais necessário a entrega da instalação em condições de 

perfeito funcionamento. 

O contratado deverá fornecer após a instalação e balanceamento , relatório 

contendo no mínimo os seguintes itens: 

Cabe ao instalador responsável o balanceamento e regulagem final da 

instalação interna da loja, que deve fornecer oficialmente as medições mínimas: - 



Capacidade da máquina (TR). - Vazão de ar. - Temperatura do ambiente. - 

Temperatura de insuflamento. - Temperatura de retorno. - Correntes nas fases R, S 

e T. 61 - - Teste de estanqueidade da rede:  durante 2 horas 

- Capacidade da máquina (TR). 

- Vazão de ar.  

- Temperatura do ambiente 

- Temperatura de insuflamento. 

- Temperatura de retorno.  

- Correntes nas fases R, S e T.  

- Teste de estanqueidade da rede hidráulica: 14 kg/cm² durante 2 horas 

 

10- GARANTIA 

 

O instalador/fornecedor deverá oferecer garantia  para as instalações e 

equipamentos de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data de entrega do sistema 

em perfeito funcionamento, destacando as exceções e os critérios desta garantia 

previamente. 

 

11 – OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

Na contratação das instalações dos sistemas especificados neste projeto, 

deverá a empresa contratada verificar inicialmente o projeto, conferir suas 

interferências com as demais instalações na obra e referendá-lo após as 

adequações necessárias, passando a ser responsável pelos resultados das 

instalações e funcionamentos dos sistemas, inclusos nisso as responsabilidades 

técnicas, individuais, morais e correlacionadas a qualquer tempo. 

 

Fica este projetista previamente já com o direito de questionar, argumentar, 

defender e se pronunciar a respeito das instalações, sempre a pedido e por meio do 

contratante e sob seu acompanhamento e supervisão. 

 

Todo e qualquer questionamento a cerca do projeto, suas diretrizes e 

definições deverão ser encaminhadas por escrito, sempre em tempo e via o 



contratante que encaminhará a seu critério a este projetista para tecer seus 

comentários e proceder as análises e considerações que serão remetidas de volta 

ao mesmo. 

 

Outros subsídios necessários ao esclarecimento e entendimento deste projeto 

poderão ser feitos a qualquer momento. 

 

 

Porto Velho, 03 de outubro de 2019 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
ENGº  MECÂNICO GUSTAVO SOARES E SILVA 

CREA 100.159/D-PR 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

ESTADO DE RONDÔNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP 
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__________________ 
Responsável Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados Cadastrais:  
 
Razão Social: Prefeitura Municipal de Cabixi – RO. 
Nome Fantasia: Centro de Referência de Assistência Social 
Endereço: Rua Xavantes S/N. 
Cidade: Cabixi – RO.  
Uso a ser dado ao edifício: Assistência Social.  
 
 
 

dezembro, 2019 
 
 
 

Rainei Roger Pereira Ferreira 
ARQUITETO E URBANISTA 

CAU A 166853-6 
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1. RELATÓRIO TÉCNICO  
 
1.1 Considerações:  
 

A obra trata-se da Construção do Centro de Referência de Assistência Social 
– CRAS, na cidade de Cabixi, Rondônia para atendimento à população local e região. A 

área construída será de aproximadamente 163,12 m². Em estrutura de concreto 
armado, paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, revestidos com 
reboco, selador, aplicado externo e internamente, textura acrílica, na parte 
externa, massa acrílica na parte interna e pintura em toda edificação. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO POR AMBIENTE  
 
A especificação abaixo refere-se a cada ambiente, separadamente, tentando demonstrar 
de forma sucinta todos os elementos necessários. 
 
Tipo de material de acabamento por ambiente:  
 
2.1 – ÁREA EXTERNA 
 
Função: Estacionamento para usuários e funcionários, em atendimento a NBR 9050, 
com pintura de delimitação de piso, conforme especificação de projeto e indicação de 
vaga preferencial. 
 
▪ Piso  
- Piso em concreto liso, previamente preparado, nivelado seguindo toda delimitação 
necessária de separação de áreas. 
 
▪ Parede  
- Em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, rebocados, tratados com selador e textura 
acrílica. 
 
▪ Teto  
- Área aberta. 
 
▪ Instalações  
- Instalações elétricas embutidas no piso e iluminação descrita conforme projeto elétrico.  
 

2.2 ENTRADA PRINCIPAL 
 
Função: Entrada principal do Centro de Referência, para recepção dos usuários; 
 
▪ PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si.  
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▪ PAREDE 
- Aplicação de Pintura acrílica, na cor a ser definida pela PREFEITURA, aplicada na 
parede devidamente tratada e limpa. 
 
▪ TETO  
- Laje de concreto, rebocada e pintada. 
 
▪ ESQUADRIAS  
- P05 - Porta de vidro temperado liso, de 2,50 x 2,10 m.  
 
▪ INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria.  
  
2.3 - RECEPÇÃO 
 
Função: Atendimento e recepção dos usuários. 
 
▪ PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si.  
 
▪  PAREDE 
- Aplicação de Pintura acrílica, na cor a ser definida pela PREFEITURA, aplicada na 
parede devidamente tratada e limpa. 
 
▪ Teto  
- Laje de concreto, rebocada e pintada. 
 
▪  INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria, drenagem das centrais de ar condicionado 
assim como suas posições estão descritas em projeto.  
  
2.4 – ATENDIMENTO FAMILIAR 
 
Função: Atendimento técnico aos usuários; 
 
▪  PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si. 
 
PAREDE 
- Aplicação de Pintura acrílica, na cor a ser definida pela PREFEITURA, aplicada na 
parede devidamente tratada e limpa 
 
▪ TETO 
- Forro PVC Frisado com iluminação embutida. 
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▪ ESQUADRIAS  
- P02 - Porta de madeira lisa com 0,80 x 2,10m. Janelas em vidro temperado, J01 - fixa 
com 0,85 x 2,00 m e J05 com 2,00 x 1,10 m – de correr em 4 folhas.  
 
INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria, drenagem das centrais de ar condicionado 
assim como suas posições estão descritas em projeto.  
 
2.5 – BANHEIROS (FEMININO E MASCULINO) 
 
Função: Atendimento as necessidades; 
 
▪  PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si. 
 
PAREDE 
- Revestimento cerâmico do piso ao teto. 
 
▪ TETO 
- Forro PVC Frisado com iluminação embutida. 
 
▪ ESQUADRIAS  
- P03 - Porta de madeira lisa com 0,90 x 2,10m. Janela em vidro temperado, J07 – do tipo 
maxim-ar com 3,15 x 0,60 m. 
 
INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria, assim como as sanitárias e hidráulicas, 
conforme descrito em projeto hidrossanitário.  
 
2.6 – ALMOXARIFADO 
 
Função: Guarda de material; 
 
▪  PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si. 
 
PAREDE 
- Revestimento cerâmico do piso ao teto. 
 
▪ TETO 
- Laje de concreto, rebocada e pintada. 
 
▪ ESQUADRIAS  
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- P02 - Porta de madeira lisa com 0,80 x 2,10m. Janela em vidro temperado, J02 – de 
correr com 1,20 x 1,10 m. 
 
INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria, assim como as sanitárias e hidráulicas, 
conforme descrito em projeto hidrossanitário.  
 
2.7 – COPA 
 
Função: Preparo de pequenas refeições e lanches; 
 
▪  PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si. 
 
PAREDE 
- Revestimento cerâmico do piso ao teto. 
 
▪ TETO 
- Laje de concreto, rebocada e pintada. 
 
▪ ESQUADRIAS  
- P02 - Porta de madeira lisa com 0,80 x 2,10m. Janela em vidro temperado, J02 – de 
correr com 1,20 x 1,10 m. 
 
INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria, assim como as sanitárias e hidráulicas, 
conforme descrito em projeto hidrossanitário.  
 
2.8 – BANHEIROS (FEMININO E MASCULINO) 
 
Função: Atendimento as necessidades; 
 
▪  PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si. 
 
PAREDE 
- Revestimento cerâmico do piso ao teto. 
 
▪ TETO 
- Forro PVC Frisado com iluminação embutida. 
 
▪ ESQUADRIAS  
- P03 - Porta de madeira lisa com 0,90 x 2,10m. Janela em vidro temperado, J07 – do tipo 
maxim-ar com 3,15 x 0,60 m. 
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INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria, assim como as sanitárias e hidráulicas, 
conforme descrito em projeto hidrossanitário.  
 
2.9 ÁREA DE SERVIÇO 
 
Função: Lavagem de material de uso; 
 
▪ PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si.  
 
▪ PAREDE 
- Revestimento cerâmico do piso ao teto 
 
▪ TETO  
- Forro PVC Frisado com iluminação embutida. 
 
▪ ESQUADRIAS  
- P05 - Porta de vidro temperado liso, de 2,50 x 2,10 m.  
 
▪ INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria.  
 
2.10 – COORDENAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO 
 
Função: Atendimento técnico aos usuários e funcionários; 
 
▪  PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si. 
 
PAREDE 
- Aplicação de Pintura acrílica, na cor a ser definida pela PREFEITURA, aplicada na 
parede devidamente tratada e limpa 
 
▪ TETO 
- Forro PVC Frisado com iluminação embutida. 
 
▪ ESQUADRIAS  
- P02 - Porta de madeira lisa com 0,80 x 2,10m. Janelas em vidro temperado, J01 - fixa 
com 0,85 x 2,00 m e J05 com 2,00 x 1,10 m – de correr em 4 folhas.  
 
INSTALAÇÕES  
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- Instalações elétricas embutidas na alvenaria, drenagem das centrais de ar condicionado 
assim como suas posições estão descritas em projeto.  
 
2.11 – SALA MULTI-USO 
 
Função: Atendimento técnico aos usuários e funcionários; 
 
▪  PISO  
- Revestimento cerâmico para piso 0,45 x 0,45 cm, com 7 cm de alturas das placas, tipo 
esmaltados, aplicados sobre contrapiso nivelado, e espaçados entre si. 
 
PAREDE 
- Aplicação de Pintura acrílica, na cor a ser definida pela PREFEITURA, aplicada na 
parede devidamente tratada e limpa 
 
▪ TETO 
- Forro PVC Frisado com iluminação embutida. 
 
▪ ESQUADRIAS  
- P02 - Porta de madeira lisa com 0,80 x 2,10m. Janelas em vidro temperado, J01 - fixa 
com 0,85 x 2,00 m e J05 com 2,00 x 1,10 m – de correr em 4 folhas.  
 
INSTALAÇÕES  
- Instalações elétricas embutidas na alvenaria, drenagem das centrais de ar condicionado 
assim como suas posições estão descritas em projeto.  
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3.PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO  
 
3.1 OBJETIVO  
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução dos serviços inerentes a 
Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, na cidade de Cabixi - 
RO.  
 
3.2 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS  
 

A Contratada para execução da obra será responsável pela observância das 
leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e 
fornecedores.  

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:  
- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s e CAU 
o Registro de Responsabilidade Técnica -RRT, referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;  

- Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 
demolição, na forma das disposições em vigor;  

- Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a 
possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do 
Decreto Federal n.º 356/91;  

- Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 
informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde 
no Trabalho e modificações posteriores;  

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços e obras objeto do contrato;  

- Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 
seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e responsável 
por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou 
indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;  

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos 
serviços e obras.  
 
3.3 PROJETOS DOS SERVIÇOS E OBRAS  
 

O Contratante fornecerá à Contratada o projeto básico de arquitetura que 
compõem o objeto do contrato, de conformidade com as disposições do Termo de 
Referência.  
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A contratada deverá elaborar os projetos e executar os serviços e obras em 
conformidade com o projeto básico, memoriais, especificações e demais elementos de 
projeto, bem como com as informações e instruções contidas no Termo de Referência.  

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 
Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 
Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada.  

Deverá ser previsto no orçamento a execução de estacionamento, placas de 
sinalização, paisagismo, urbanismo, demolições e construções necessárias nos muros, 
calçadas e demais reformas externas. 
 
3.4 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR  
 

Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização 
as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, 
em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção.  

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 
capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de 
proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos 
serviços e obras em execução.  

A Contratada manterá organizada, limpa e em bom estado de higiene as 
instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e 
calçadas, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de 
materiais, entulhos e detritos em geral.  

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não 
prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruírem portas e saídas 
de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.  

A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção 
contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes 
fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo 
tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios 
de incêndio. 

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos 
e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a 
execução dos trabalhos, nos termos da NR 18. 
 
3.5 SERVIÇOS PRELIMINARES  
 
3.5.1 - LOCAÇÃO DA OBRA  
 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e 
dos vértices de coordenadas implantado ou utilizados para a execução do levantamento 
topográfico. Conforme especificado no Projeto básico de arquitetura. A Fiscalização 
deverá ser informada e verificar a execução da locação.  
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3.5.2 - TERRAPLANAGEM  
 
a) Desmatamento e Limpeza  

 
As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executadas 

mediante a utilização de equipamentos adequados, complementadas com o emprego de 
serviços manuais.  

 
Os serviços serão executados apenas nos locais onde estiver prevista a 

execução da terraplanagem, com acréscimo de dois metros para cada lado.  
Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de 

desmatamento, destocamento e limpeza não estiverem totalmente concluídos. 
 
b) Aterro  

Os equipamentos a ser utilizados nas operações de aterro serão 
selecionados de acordo com a natureza e classificação dos materiais envolvidos, e com a 
produção necessária.  

O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em 
camadas sucessivas, em dimensões tais que permitam seu umedecimento e 
compactação, de acordo com as características especificadas. Recomenda-se que a 
primeira camada de aterro seja constituída por material granular permeável, que atuará 
como dreno para as águas de infiltração no aterro.  

Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com 
boa conformação e permanente drenagem superficial.  
 
3.6 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  
 
3.6.1 - FUNDAÇÕES  
 

As fundações deverão ser executadas obedecendo-se ao projeto e detalhes 
específicos.  

É de inteira e intransferível responsabilidade da construtora a estabilidade das 
partes executadas e integridade das existentes, sejam edificações, solos, imóveis 
vizinhos, redes públicas, etc.  

Todas as vigas-baldrame serão devidamente impermeabilizadas. Tanto os 
produtos a utilizar quanto os procedimentos de execução deverão ser submetidos à 
aprovação da fiscalização, antes de dar prosseguimento aos serviços subsequentes.  
 
3.6.2 - ESTRUTURA  
 

A execução das estruturas deverá obedecer rigorosamente ao projeto 
Estrutural, especificações e detalhes respectivos, bem como as normas da ABNT 
relativas ao assunto. As especificações detalhadas referentes às fundações e a estrutura 
fazem parte do projeto estrutural; bem como particularidades, como alvenarias de blocos 
de concreto ou outro, com a devida resistência, com aproximadamente 30 cm de altura 
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sob a laje, para comportar passagem de dutos (presentes ou futuras) e permitir caimento, 
quando necessário.  

A construtora é integralmente responsável pela resistência e estabilidade da 
estrutura, em suas partes e em seu conjunto. 

As formas deverão ser montadas de modo a proporcionar estrutura nas 
dimensões exatas indicadas no projeto Estrutural. Deverão ser cuidadosamente 
montadas, evitando-se tanto as imperfeições nas superfícies da estrutura concretada 
quanto escorrimento da nata de concreto. As formas deverão estar devidamente rígidas e 
estáveis de modo a não se deformarem ou se danificarem por ação da carga do concreto 
fresco.  

Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, 
com secção e armadura que o cálculo indicar sobre os vãos de portas e janelas, que não 
estejam imediatamente sob vigamento, ou que não sejam providos de bandeira. Todos os 
vãos superiores a 50 cm e com nível de peitoril acima do piso, receberão uma segunda  

 
verga, imediatamente sob a abertura, excedendo 30 cm de cada lado. A 

dosagem será de 250 kg de cimento por M3 de concreto a não ser diferentemente 
especificado  

As passagens de canalizações através das vigas ou outros elementos 
estruturais devem atender rigorosamente as especificações contidas no projeto.  

As armaduras serão separadas das formas por meio de espaçadores de 
concreto (pastilhas). Espaçadores de plástico só serão admitidos sob prévia autorização 
da fiscalização.  

Antes do lançamento do concreto deve-se assegurar de que não haja no 
interior das formas qualquer material estranho como restos de madeira, pregos, pedaços 
de arame soltos, etc. As formas deverão ser molhadas imediatamente antes do 
lançamento do concreto.  

O preparo do concreto será mecânico e contínuo. Deverá durar o tempo 
necessário para assegurar sua perfeita homogeneidade.  

Deverão ser atendidas rigorosamente as orientações constantes do projeto 
estrutural quanto ao concreto utilizado na obra. Definido o traço, a construtora deverá 
submetê-lo à aprovação da fiscalização. Caso o Fck e o teste de abatimento (“slump-
test”) não atendam à especificação, o concreto será recusado.  

O lançamento do concreto deverá ser cuidadoso de forma a reduzir choques, 
no local exato de seu emprego.  

Não será permitido entre o fim do amassamento e o lançamento intervalo 
superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto remisturado. Com o uso de 
retardadores de pega, o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características 
do aditivo e sob a autorização da fiscalização. 

O lançamento deverá ser interrompido se houver ocorrência de chuva intensa 
durante a concretagem. Neste caso, a superfície do concreto deverá ser coberta com 
lona, evitando-se assim o acúmulo de água junto ao concreto fresco.  

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado 
por meio de vibradores de imersão, tomando-se o cuidado de não encostar a ponta do 
vibrador nas superfícies das formas e por tempo adequado a fim de evitar a exudação do 
concreto.  
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A retirada das formas e do escoramento deve ser realizada sem choques, 
nunca antes do 14º dia da concretagem e até o 28º, de acordo com programação prévia 
de reutilização das formas e escoras.  

As imperfeições apresentadas nas superfícies do concreto, tais como 
reentrâncias, saliências, buracos ocasionados por segregação de materiais, etc., serão 
preenchidos com concreto novo ou grout, de modo a tornar a estrutura com acabamento 
liso.  

Todo concreto recém-lançado será protegido de chuvas fortes e água 
corrente durante, no mínimo, as primeiras 14 horas após o lançamento.  

O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os 
recantos da forma.  

Durante o transporte, o lançamento e o adensamento, deverão ser tomados 
cuidados especiais para evitar a segregação dos materiais, assegurando-se de que o 
concreto mantenha sua homogeneidade.  

Quando o lançamento do concreto for interrompido por mais de 1 (uma) hora 
e menos de 2 (duas) horas, deverá ser feita uma junta de concretagem, que consiste em 
se deixar barras de ferro cravadas no concreto mais velho para fazer a ligação com o 
novo concreto, e antes de se reiniciar a concretagem a superfície de junta deverá ser 
escarificada e removida a nata superior para garantir a limpeza na área de junta.  

Quando o tempo de reinicio de concretagem exceder 2 (duas) horas, este 
serviço só poderá ser feito transcorridas 72 (setenta e duas) horas e observando se a 
superfície de junta apresenta-se suficientemente rugosa para uma perfeita aderência 
entre o concreto endurecido e o novo a ser lançado.  

A cura do concreto deverá ser cuidadosamente acompanhada, devendo as 
superfícies serem mantidas úmidas, por meio de irrigação periódica ou outro modo que 
assegure a cura adequada, pelo menos durante os sete primeiros dias após o 
lançamento do concreto. 

Não será admitido lançamento de concreto de uma altura superior a dois 
metros. Se necessário deverá ser aberta “janela” na forma, possibilitando o lançamento 
de concreto a intervalos com distâncias inferiores ao limite máximo acima citado.  

A água utilizada no preparo do concreto deverá ser limpa.  
Serão executadas vergas em concreto armado (controle tipo “B”, Fck = 13,5 

MPa) sobre os vãos de portas e janelas, salvo se estas estiverem imediatamente sob o 
vigamento ou providos de bandeira. Também deverão ser executadas contra-vergas sob 
vãos de janelas.  

Vergas e contra-vergas deverão exceder em 30cm de cada lado da projeção 
do vão. O concreto deverá ter dosagem de 250Kg de cimento por m³ de concreto, salvo 
quando especificada outra dosagem em projeto.  

Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em projeto.  
 
3.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO  
 

As superfícies a serem impermeabilizadas serão alvenarias e pisos em contato 
com a terra e lajes de cobertura expostas (se houver). A garantia de impermeabilização 
deve ser de 10 (dez) anos; não se aceitando qualquer infiltração, percolação, 
gotejamento ou umidade.  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

ESTADO DE RONDÔNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP 

 

 

 

 

Visto 

 

__________________ 
Responsável Técnico 

No preparo da superfície todas descontinuidades devem ser preparadas de 
forma a evitar cantos vivos, terminando em meia cana. Esta medida garante melhor 
ancoragem e continuidade da camada impermeabilizante, evitando, ainda, excesso de 
argamassa regularizadora. A seguir, é necessário observar a ocorrência de trincas na 
laje. Em caso positivo, elas devem ser abertas em forma de “V” na largura de 0,50 cm e 
1,0 cm de profundidade, aproximadamente, e pintadas com Neutrol 45. Após a secagem, 
preencher com Carbolástico nº 3. Ao se dar a primeira demão, coloca-se como reforço, 
em toda extensão da trinca, uma tira de tecido de poliéster ou tecido de vidro com, 
aproximadamente, 20 cm de largura. Conferir se todos os ralos, canos e demais gradis 
estão colocados nas posições corretas. Caso contrário, devem ser chumbados com 
argamassa amolentada, no traço cimento: areia (1:3). Essa medida é necessária para 
evitar se danificar a impermeabilização depois de pronta, acarretando vazamentos. As 
falhas maiores existentes na laje serão preenchidas com argamassa de cimento: areia 
(1:4).  

Deverá ser executada em todos os locais e áreas sujeitas à umidade 
prolongada como: contra piso em áreas laváveis, calhas, rufos, emboçamentos de beiral, 
reboco externo (até altura de 1,00 m a partir do piso acabado), vigas baldrame, 
reservatórios de água, etc.  

As superfícies de concreto a serem impermeabilizadas deverão ser 
cuidadosamente limpas, removendo-se os excessos de argamassa, partículas soltas, 
graxas ou materiais estranhos. As falhas de adensamento e vazios deverão ser 
obturadas com cimento e areia.  

Deverão ser asseguradas as inclinações das superfícies de telhas, calhas, 
pisos, etc., indicados em projetos, sendo rigorosamente exigido pela fiscalização o devido 
escoamento de água em direção aos ralos, buzinotes, canaletas, drenos, calhas ou 
outros.  

Os lastros de concreto (para pisos) executados sobre solos rebaixados 
deverão conter em sua argamassa substância impermeabilizante.  

Todas as calçadas externas deverão ter, obrigatoriamente, rodapé de 
10,00cm de altura e confeccionado com argamassa de cimento e areia traço 1:4.  

Salvo impermeabilizações simples com aplicação de argamassa de cimento e 
areia com impermeabilizante e pintura de emulsão asfáltica (respaldos de alvenaria e 
arrimos de terra), a mão-de-obra para aplicação e execução geral de impermeabilizações 
deverá ter idoneidade, experiência comprovada e os materiais empregados deverão ser 
de primeira qualidade.  

Deverão ser atendidas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos 
produtos de impermeabilização a serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.  

A garantia de impermeabilização deve ser de 10 (dez) anos, não se aceitando 
qualquer infiltração, percolação, gotejamento ou umidade.  
 
3.9 - ALVENARIAS  
 

As paredes serão elevadas com tijolos cerâmicos furados com ranhuras nas 
faces, com dimensões de 20 x 15 x 10 (6 furos) e/ou, alternativamente, de 20 x 20 x 10 (6 
furos), obedecendo a EB20R.  
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Os tijolos de barro furados serão de procedência conhecida e idônea, bem 
cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se 
destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão 
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. 

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das 
Normas NBR 7171. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, 
os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.  

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a 
evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições 
prejudiciais.  

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às 
dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com 
juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão 
rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com 
ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento 
e aplicação das camadas de argamassa.  

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal 
em pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou 
Fiscalização.  

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, 
será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3. 
Neste caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente não 
apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no 
chapisco.  

Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, 
com secção e armadura que o cálculo indicar sobre os vãos de portas e janelas, que não 
estejam imediatamente sob vigamento, ou que não sejam providos de bandeira. Todos os 
vãos superiores a 50 cm e com nível de peitoril acima do piso, receberão uma segunda 
verga, imediatamente sob a abertura, excedendo 30 cm de cada lado. A dosagem será 
de 250 kg de cimento por m³ de concreto a não ser diferentemente especificado As cotas 
nas plantas, cortes e detalhes, indicam a espessura das paredes com acabamento.  

Tratando-se de instituição hospitalar é de capital importância o emprego de 
materiais e a execução de instalações, de sistemas e outros em condições de prevenir 
fogo, choque elétrico, eletrocussão, queimaduras, intoxicação, odores agressivos, ruídos 
e vibrações estressantes, água e ar poluído, acidentes físicos, suprimentos descontínuos, 
falta de continuidade operacional e similar. 
 
3.9 - ESQUADRIAS  
 
3.9.1 - DE ALUMÍNIO  
 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar 
as indicações e detalhes do projeto e seguir o padrão existente, isentos de defeitos de 
fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das 
esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de 
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espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao 
uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.  

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou 
ligas metálicas com predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente 
de alvenaria. O isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura 
decromato de zinco, borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro 
processo adequado, como metalização a zinco.  

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de 
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito 
funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão 
providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do 
conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.  

Todas as ligações de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da 
oficina para o local de assentamento serão realizadas por soldagem autógena, encaixe 
ou auto-rebitagem. Na zona de solda não será tolerada qualquer irregularidade no 
aspecto da superfície ou alteração das características químicas e de resistência 
mecânica das peças.  

A costura de solda não deverá apresentar poros ou rachadura capazes de 
prejudicar a perfeita uniformidade da superfície, mesmo no caso de anterior processo de 
anodização.  

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas 
ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os 
parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta 
temperatura.  

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de 
aço cadmiado cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à 
base de cromato de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos 
deverão ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas. Todas 
as juntas serão vedadas com material plástico antivibratório e contra penetração de 
águas pluviais.  

No caso de esquadrias de alumínio anodizado, as peças receberão 
tratamento prévio, compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como 
esmerilhamento e polimento mecânico.  

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados 
de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, 
como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até 
o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, 
a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem. 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e 
nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem 
em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto.  

As esquadrias serão instaladas através de contramarcos ou chumbadores de 
aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e 
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de 
alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. 
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As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou 
marcos.  

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os 
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja 
superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe 
assegure plasticidade permanente.  

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com 
aplicação de vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos 
serviços e obras, por ocasião da limpeza final e recebimento.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as 
dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade 
com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a 
colocação das ferragens.  

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão 
submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira 
d’água sob pressão, de conformidade com as especificações de projeto. 
 
3.9.2 DE MADEIRA  
 

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de 
nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer 
a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos 
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições 
ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.  

Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante 
aplicação de produtos adequados, de conformidade com as especificações de projeto. Os 
adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova 
d’água. 

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigado das 
chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.  

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e 
nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem 
em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas 
serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da 
madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira 
serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento 
com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos 
deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme 
especificação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria.  

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, 
rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a 
cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso 
de portas, os arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes 
adjacentes serão executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.  
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As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com 
verniz adequado, pintura de esmalte sintético para a proteção da madeira. Após a 
execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e 
quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as 
dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade 
com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a 
colocação das ferragens.  
 
3.9.3 - FERRAGENS  
 

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

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o 
nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam.  

Em cada pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções 
e parafusos necessários à instalação nas esquadrias. 

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

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo 
que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros 
componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam 
emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado 
sem a introdução de esforços nas ferragens.  

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou 
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.  

Deverá ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as 
especificações de projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens. 
 
3.9.4 ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO  
 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de vidro temperado com 
alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às 
dimensões e tipo de abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e 
chapas de alumínio serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças 
de espessura. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas 
ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os 
parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta 
temperatura. 

Deverão ser aplicados vidros temperados de acordo com o quadro de 
esquadrias, indicados no projeto arquitetônico. Os vidros que não atenderem aos critérios 
da NBR 11706- “Vidros na Construção Civil” deverão ser substituídos. 
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As portas em vidro temperado, indicadas em Projeto de arquitetura, deverão 
ser executadas com vidro temperado com 10 mm de espessura, fixadas em guarnições 
de alumínio e estancadas com silicone industrial em suas junções. 

As janelas em vidro temperado, indicadas em Projeto de arquitetura, deverão 
ser executadas com vidro temperado com 8 mm de espessura, fixadas em guarnições de 
alumínio e estancadas com silicone industrial em suas junções. 

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características 
adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas 
e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.  

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a 
evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem 
em pilhas.  

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos 
em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros 
permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da Fiscalização.  

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas 
através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a 
evitar cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser 
cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao 
requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes 
e cantos quebrados.  

As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas 
e sem irregularidades.  

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo 
que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material 
estranho. 

Os serviços de envidraçamento obedecerão aos detalhes desenvolvidos no 
projeto executivo de arquitetura, as orientações do fabricante e as recomendações a 
seguir:  
- A espessura dos vidros será de 6mm para vidro liso, seguindo o padrão, conforme 
especificado no projeto.  

- Para assentamento das chapas de vidro, será empregada massa de vidraceiro dupla ou 
gaxetas de borracha conforme indicação no projeto arquitetônico.  

- As chapas de vidro deverão sempre ficar assentadas em leito elástico.  

- Antes da colocação dos vidros nos rebaixos do caixilho, estes serão bem limpos. Os 
vidros serão assentados entre as duas demãos finais de pintura de acabamento.  

- As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte ou fabricação, nem 
apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.  

- Os vidros serão de preferência fornecidos nas dimensões respectivas, procurando 
sempre que possível evitar o corte no local da construção.  
 
3.9.5 - COLOCAÇÃO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO  
 

A película protetora das peças de alumínio deverá ser removida com auxílio 
de solvente adequado. Os vidros serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados 
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à distância de ¼ do vão, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da 
colocação, os cantos das esquadrias serão selados com mastique elástico, aplicado com 
auxílio de espátula ou pistola apropriada. Um cordão de mastique será aplicado sobre 
todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde será apoiada a placa de vidro. O vidro 
será pressionado contra o cordão, de modo a resultar uma fita de mastique com 
espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removíveis serão colocados sob pressão, 
contra um novo cordão de mastique, que deverá ser aplicado entre o vidro e o baguete, 
com espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro serão 
recortadas o excedente do material de vedação, com posterior complementação com 
espátula nos locais de falha.  

Para a fixação das placas de vidro nos caixilhos, também poderão ser usadas 
gaxetas de neoprene prémoldadas, que deverão adaptar-se perfeitamente aos diferentes 
perfis de alumínio. Após a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elástico, 
será aplicada uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto 
fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressão. Sobre o encosto da 
gaxeta, será aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre 
a qual será colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressão, juntamente com a 
montagem do baguete. 
 
3.10 - COBERTURA  
 
3.10.1 - Cobertura com Telhas de Fibrocimento  
 

A cobertura deverá ser conforme especificada no Projeto executivo. Já as 
telhas de fibrocimento que serão colocadas na área da cobertura do telhado deverão ser 
de procedência conhecida e idônea, com cantos retilíneos, isentas de rachaduras, furos e 
amassaduras. Os tipos e as dimensões obedecerão às especificações de projeto.  

De preferência, o armazenamento será realizado em local próximo da 
montagem, em área plana, com as peças na posição vertical. Na impossibilidade, as 
telhas serão apoiadas sobre suportes de madeira espaçados de 3m, aproximadamente, 
de altura variável, de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada, com espaço 
suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das extremidades 
com o solo.  

As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos 
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em 
caixas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos.  

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da 
estrutura de sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão 
realizados os ajustes necessários. O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se 
simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o 
carregamento da estrutura de sustentação. Serão obedecidos os recobrimentos mínimos 
indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. As telhas serão fixadas às 
estruturas de sustentação por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as 
especificações do fabricante e detalhes do projeto.  

No caso de telhas autoportantes, que dispensam estruturas auxiliares de 
sustentação, as peças serão transportadas sobre o piso da edificação, imediatamente 
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abaixo dos pontos de apoio. As telhas serão içadas desse nível até às cotas de apoio, 
onde será efetivado o assentamento. Se o vão de cobertura for superior ao comprimento 
das telhas, o levantamento será realizado após a ligação das peças. As telhas serão 
ancoradas pelas extremidades, de conformidade com os detalhes de projeto. 

As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos 
ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do 
projeto.  
 

O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos 
predominantes. Os acabamentos e arremates serão executados de conformidade com as 
especificações do fabricante e detalhes do projeto.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e 
encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura. 

Todos os rufos e as calhas serão de chapa zincada # 20, dobradas nas 
dimensões requeridas pela montagem de acordo com as indicações do projeto. Serão 
fixadas por parafusos, solda a ponto ou grapas, de acordo com as condições peculiares 
de cada caso. 

Após sua instalação, receberão pintura primer e acabamento final em esmalte 
sintético na cor definida pela fiscalização. 

Deverão ser instalados nos locais especificados em projeto arquitetônico 
 
3.11 - REVESTIMENTO  
 

O contra piso que será executado, logo após a execução das fundações, em 
concreto simples com consumo de 200 kg de cimento por m³, deverá ser perfeitamente 
nivelado e assentado sobre aterro compactado, impermeabilizado em massa.  

No nível do solo, acima das vigas baldrames e não havendo projeto em 
contrário terá a espessura de 7 cm, com a superfície superior perfeitamente nivelada e 
desempenada. 

Camada niveladora, intermediária entre o revestimento de piso e as lajes ou 
lastros, composta de cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 2,5cm. 

Limpar bem ou picotar a superfície da base. Em caso de solicitação pesada 
do piso ou superfície muito suja, providenciar um jateamento c/ água ou areia. 

Não aplicar nata de cimento sobre a superfície, para evitar a formação de 
película isolante. Prever caimento de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas. 
Obter uma superfície desempenada e bem nivelada, por meio de régua. 

Na execução da argamassa de regularização, acompanhar as juntas de 
dilatação do lastro ou laje com a mesma largura e mesmo material. 

Considerar a argamassa de regularização com espessura de 2,5 cm, 
respeitando o limite mínimo de 1,0 cm. 

Quando a diferença de nível entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso 
acabado for maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm para 
argamassa de regularização e o restante deve ser completado com uma camada 
adicional de concreto, a ser remunerado em serviço correspondente. 
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Atendidas as condições de fornecimento e execução, a Fiscalização poderá 
rejeitar o serviço se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos 
localizados). 
 
3.11.1 - PISO CERÂMICO  
 

Os pisos cerâmicos das áreas serão de procedência conhecida e idônea, bem 
cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se 
destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverá 
apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões 
perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a 
evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 
As caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se 
destinam. Os rodapés e demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas 
com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.  

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contra piso 
adequado ao revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a 
conclusão dos serviços de instalações embutidas.  

No caso de pisos sobre solo, a base será constituída por um lastro de 
concreto magro, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. 
No caso de pisos sobre laje de concreto, o contra piso será constituído por uma 
argamassa de regularização, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo 
projeto ou Fiscalização. As superfícies dos contrapesos serão ásperas, com textura 
rugosa. O assentamento dos pisos cerâmicos, de preferência, será iniciado após a 
conclusão das paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, 
os contra pisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente.  

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, 
mediante a fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica nos cantos e no centro da 
área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de 
assentamento será lançada e espalhada uniformemente com auxílio de réguas de 
alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. A argamassa de assentamento 
será constituída por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no traço volumétrico 
1:0,5:5, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.  

Sobre a superfície da argamassa, ainda fresca e bastante úmida, será 
manualmente polvilhado o cimento seco em pó. Em seguida será iniciado o 
assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em água limpa durante vinte e quatro 
horas. A disposição dos ladrilhos deverá ser planejada em função das características da 
área de aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto 
possível, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados 
cuidados especiais no caso de juntas de dilatação, soleiras e encontros com outros tipos 
de pisos. De preferência, as peças recortadas serão assentadas com o recorte escondido 
sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.  

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a 
argamassa e batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície 
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acabada uniforme, sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser 
rigoroso e continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm. 

Quarenta e oito horas após o assentamento deverá ser realizado o 
rejuntamento com nata de cimento comum ou cimento branco e alvaiade, de 
conformidade com as especificações de projeto. A nata será espalhada sobre o piso e 
puxada com rodo. Meia hora após a “pega” da nata, a superfície será limpa com pano 
seco ou estopa. Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o 
piso. A limpeza final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma 
solução de ácido muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não 
prejudicar ou remover o rejuntamento.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das 
superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das 
águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.  
 
3.11.2 - REVESTIMENTO DE PAREDE  
 

Antes do início dos trabalhos de revestimento, deverão ser tomadas as 
providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas 
e aprumadas. Serão constatadas com exatidão as posições, tanto em elevação quanto 
em profundidade, dos condutores de instalações elétricas, hidráulicas e outros inseridos 
na parede. Qualquer correção neste sentido será realizada antes da aplicação do 
revestimento.  

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados, 
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superfícies planas. As 
superfícies das paredes serão limpas com vassouras e abundantemente molhadas, antes 
do início dos revestimentos.  
 
a) Revestimentos Cerâmicos  
 

Os pisos cerâmicos das áreas serão de procedência conhecida e idônea e 
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e 
outros materiais serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua 
qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem 
defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas 
em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fábrica.  

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e 
elétricas quanto às suas posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de 
canos, torneiras e outros elementos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão 
conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.  

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos 
terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de 
recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos.  

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o 
esmerilhamento da linha de cortes, de modo a se obter peças corretamente recortadas, 
com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.  
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Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e 
acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicações 
de projeto. Serão verificados o assentamento das placas e os arremates. 
 
b) Azulejos  
 

Antes do assentamento dos azulejos, serão verificados os pontos das 
instalações elétricas e hidráulicas, bem como os níveis e prumos, a fim de obter 
arremates perfeitos e uniformes de piso e teto, especialmente na concordância dos 
azulejos com o teto.  

Os azulejos deverão permanecer imersos em água limpa durante 24 horas, 
antes do assentamento. As paredes, devidamente emboçadas, serão suficientemente 
molhadas com mangueira, no momento do assentamento dos azulejos.  

Será insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de água, 
contida em pequenos recipientes, conforme prática usual.  

Para o assentamento das peças, tendo em vista a plasticidade adequada, 
deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:4, quando não 
especificado pelo projeto ou Fiscalização. Desde que especificados pelo projeto ou 
Fiscalização, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, ou cimentos adicionados 
com cola adequada ao assentamento de azulejos. As juntas terão espessura constante, 
não superior a 1,5 mm.  

Onde as paredes formarem cantos vivos, estes serão protegidos por 
cantoneiras de alumínio, quando indicado em projeto. O rejuntamento será feito com 
pasta de cimento branco e alvaiade no traço volumétrico 3:1, sendo terminantemente 
vedado o acréscimo de cal à pasta. A argamassa de rejuntamento será forçada para 
dentro das juntas, manualmente. Será removido o excesso de argamassa, antes da sua 
secagem. 
Todas as sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam 
executados. Ao final dos trabalhos, os azulejos serão limpos com auxílio de panos secos.  
 
c) Pintura  
 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes gerais:  
- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  

- As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;  

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;  

- Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 
observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;  

- Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 
superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

- Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:  
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- Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;  

- Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 
outros materiais;  

- Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 
adequado, sempre que necessário.  

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de 
cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para 
aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não 
sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As 
tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 
proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou 
marcas de pincéis.  

Os recipientes utilizados no armazenamento, misturação e aplicação das 
tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas 
as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com 
uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e 
uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se 
forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçadano 
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de 
chuva ou de excessiva umidade.  

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, 
contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com 
seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para 
garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões 
provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos 
sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.  

 
De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços 

de pintura são:  
- Corantes, naturais ou superficiais;  

- Dissolventes;  

- Diluentes, para dar fluidez;  

- Aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;  

- Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;  

- Plastificante, para dar elasticidade;  

- Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.  
 
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes 
gerais. 
 
3.11.3 - EXECUÇÃO  
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Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas 
ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e 
lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As 
superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para 
receber o acabamento.  

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas 
de quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa. 
Em seguida, lixar com 80 ou 100 antes da aplicação da pintura de base. Após esta etapa, 
será aplicada uma demão de “primer” selante, conforme especificação de projeto, a fim 
de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento. 
 
a) Pintura com Esmalte Acrílico  
 

Todas as superfícies que irão receber a pintura de esmalte acrílico deverão 
estar previamente preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer 
resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou 
seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser 
pintado.  

Após a completa secagem do “primer”, deverá ser aplicada a primeira demão 
a pincel, rolo ou pistola. A segunda demão só será aplicada depois de completamente 
seca a primeira, seguindo corretamente as recomendações do fabricante.  
 
b) Pintura com Tinta à Base de Epóxi  
 

As superfícies deverão estar convenientemente preparadas e limpas, de 
conformidade com o material a ser pintado, antes de receber uma demão de pintura-
base. Depois da aplicação a superfície será lixada para proporcionar a aderência 
necessária ao acabamento à base de esmalte epóxi.  

As tintas serão preparadas seguindo rigorosamente as especificações do 
fabricante. A tinta será aplicada à pistola, nas demãos necessárias, sendo conveniente 
observar um intervalo mínimo de 4 horas entre uma e outra demão. São requeridos de 7 
a 10 dias para o sistema de pintura epóxi alcançar a sua ótima resistência química e 
dureza.  
 
3.12 - FORRO   
 

Para a utilização de qualquer tipo de forro, deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes gerais:  
- Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;  

- Teste de todas as instalações antes do fechamento do forro;  

- Verificação das interferências do forro com as divisórias móveis, de modo que um 
sistema não prejudique o outro em eventuais modificações;  

- Locação das luminárias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;  
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Só será permitido o uso de ferramentas e acessórios indicados pelo 
fabricante.  
 
3.13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  
 

As instalações serão executadas seguindo sempre o projeto executivo hidro 
sanitário que será aprovado pela fiscalização.  

Os aparelhos sanitários, metais e acessórios, serão fornecidos de acordo com 
a especificação em projeto e ou memorial. Fornecer e instalar espelho cristal 4mm sobre 
a bancada dos lavatórios dos banheiros, conforme medidas das paredes onde os 
mesmos estejam locados, assentado com cola. Fornecer e instalar, nos wc’s de 
deficientes físicos, barras de apoio de aço inox, diâmetro de 1 ½", com dimensões de 
acordo com detalhes do projeto arquitetônico e fixadas de modo a dar garantia de 
segurança.  

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no 
canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e 
justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado para 
testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o 
fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a 
inspeção será feita.  

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-
se na descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e 
respectivas especificações de materiais e serviços.  

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-
se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando 
procedentes:  

Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de 
materiais;  

Verificação da quantidade da remessa;  

Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, 
deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;  

Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um 
determinado material.  

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas 
serão rejeitados.  

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do 
tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre 
e ferro fundido deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e 
tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para 
evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou 
flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 
extremidades.  

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem 
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará 
o peso nele apoiado.  
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Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar 
cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas 
estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho 
e confirmadas no local da obra.  

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão 
executados testes visando detectar eventuais vazamentos.  

O teste em Tubulação Pressurizada será feita com água sob pressão 50% 
superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum 
da canalização, a menos de 1 kg/ cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, 
não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.  

Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos 
sanitários, a instalação será posta em carga e o funcionamento de todos os componentes 
do sistema deverá ser verificado em presença da Fiscalização.  

Os testes em geral deverão ser executados na presença da Fiscalização. 
Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a 
água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.  

Concluídos os ensaios e antes de entrarem em serviço, as tubulações de 
água potável deverão ser lavadas e desinfetadas com uma solução de cloro e que atue 
no interior dos condutos durante 1 hora, no mínimo.  

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os 
serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo 
completo de desenhos e detalhes da obra concluída. 
 
3.14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICA  
 
3.14.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

As instalações deverão sempre seguir o projeto executivo elétrico que será 
aprovado pela fiscalização.  

As especificações relativas às instalações elétricas em geral, abrangendo: 
força e luz, emergência, aterramentos em geral, sinalização, sistema de telefonia, 
informática, pára-raios, e outros, devem constar do Projeto Específico de Instalações 
Elétricas.  

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no 
local da obra por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou em 
laboratório, por meio de ensaios, a critério do Contratante.  

Neste caso, o fornecedor deverá avisar com antecedência a data em que a 
inspeção poderá ser realizada.  

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá conferir 
a discriminação constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de  

compra, que deverá estar de acordo com as especificações de materiais, 
equipamentos e serviços.  

Caso algum material ou equipamento não atenda às condições do pedido de 
compra, deverá ser rejeitado. A inspeção visual para recebimento dos materiais e 
equipamentos constituir-se-á, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a 
seguir:  
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- Conferir as quantidades;  

- Verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em 
perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;  

- Designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, 
levando em consideração os tipos de materiais, como segue:  

- Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças 

miúdas, fios, luminárias, reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC 
e outros;  

 

- Estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, transformadores 

(quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterrâneo.  
O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos 

materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, 
as instalações elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas 
condições de funcionamento, comprovadas pela Fiscalização e ligadas à rede de 
concessionária de energia local.  

As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e 
equipamentos examinados e aprovados pela Fiscalização. A execução deverá ser 
inspecionada durante todas as fases de execução, bem como após a conclusão, para 
comprovar o cumprimento das exigências do contrato e desta Prática.  

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se 
aprovadas pela Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima 
referida não isentará a Contratada de sua responsabilidade.  

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme 
prescrição do capítulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos 
e equipamentos instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado.  

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto 
dos terminais e resistência de isolamento, cujo valor deverá seguir a tabela 81 do anexo J 
da NBR 5410. 

Será também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, 
neutro e terra) foram colocados no mesmo eletroduto. Será verificado o sistema de 
iluminação e tomadas no que se referem à localização, fixações, acendimentos das 
lâmpadas e energização das tomadas.  

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos 
disjuntores, aperto dos terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e 
funcionamento de todos os circuitos com carga total; também serão conferidas as 
etiquetas de identificação dos circuitos, a placa de identificação do quadro, observada a 
facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e 
fechadura.  

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, 
observando o seu sentido de rotação e as condições de ajuste dos dispositivos de 
proteção. Serão verificados a instalação dos pára-raios, as conexões das hastes com os 
cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas conexões com a rede 
de terra.  
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Será examinada a rede de terra para verificação do aperto das conexões, 
quando acessíveis, sendo feita a medição da resistência de aterramento. Será 
examinada a montagem da subestação para verificar:  

Fixação dos equipamentos;  
Espaçamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;  
Condições e ajustes dos dispositivos de proteção;  
Existência de esquemas, placas de advertência de perigo, proibição de 

entrada a pessoas não autorizadas e outros avisos;  
Aperto das conexões dos terminais dos equipamentos e dos condutores de 

aterramento;  
Operação mecânica e funcionamento dos Inter travamentos mecânicos e 

elétricos;  
Facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e 

fechadura.  
 

3.15. - AREA EXTERNA E CALÇADA FRONTAL 
 

Serão executados de acordo com os locais indicados em projeto de 
arquitetura nas dimensões indicadas no projeto com um lastro de concreto de 7 cm de 
espessura, e concreto polido com espessura de 7 cm com junta de dilatação cortada com 
espaçamento de 2 m preenchido com poliuretano, perfazendo uma espessura total de 
passeio 14 cm. 
 
3.16 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
 

Todo e qualquer entulho existente no terreno deverá ser removido, sendo a 
área devidamente limpa e, quando necessário, reconstituída.  

Todos os vidros, azulejos, louças sanitárias, pisos laváveis, cimentados, 
pavimentações, etc., deverão ser cuidadosamente lavados, assegurando-se de que não 
será danificada qualquer parte da obra em decorrência dessa lavagem. Onde necessário, 
a superfície será encerada e lustrada.  

Todas as instalações do canteiro de obras deverão ser desmontadas e 
removidas, com o cuidado de não danificar qualquer parte da obra, inclusive jardins, 
gramados, calçadas, etc.  

Todas as esquadrias deverão ser devidamente limpas e ajustadas, quando 
necessário. Não serão aceitas esquadrias que apresentem defeitos de funcionamento, 
peças danificadas, etc. Eventuais danos na pintura deverão ser sanados.  

Serão desobstruídas todas as passagens de águas pluviais (calhas, ralos, 
drenos, condutores, etc.), assegurando-se o perfeito funcionamento do sistema, 
eliminando-se restos de materiais, lixos, etc.  

A obra deverá apresentar-se rigorosamente limpa, isenta de respingos de 
pintura ou salpicos de argamassa, materiais de acabamento em perfeito estado e 
rigorosamente de acordo com o projeto.  

Deverão se apresentar em perfeito funcionamento todas as instalações, 
equipamentos e aparelhos elétricos, assim como instalações de água, esgoto, proteção e 
combate a incêndios, etc., as quais deverão ser rigorosamente verificadas, obedecendo-
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se as normas da ABNT (NBR – 5651, NBR – 8160 e NBR – 5675) para aceitação da 
obra. 
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