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FOLHA RESUMO 
 
Conveniente: Prefeitura Municipal de Cabixi 
Local da Obra: Município de Cabixi– Área urbana 
Nome do Projeto: Construção de Auditório. 
 
Valor Total:    R$ 567.268,53 
 
Documento que compõe o Projeto Básico – Conferência 
 

➢ Memorial Descritivo   ___________________________________ 

➢ Orçamento detalhado  ___________________________________ 

➢ Memorial de Cálculo  ___________________________________ 

➢ Composição de custo  ___________________________________ 

➢ Planta do projeto   ___________________________________ 

➢ ART do projeto   ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Izael Dias Moreira 

Prefeito Municipal de Cabixi  
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1. Memorial Descritivo 
 

Este memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar de forma 
clara os serviços referentes a Reforma da Escola Chico Soldado no Município de 
Cabixi - RO. 

Descrição da Obra: A obra consistirá na reforma do pavimento térreo e construção do 
pavimento superior. A estrutura existente deverá ser previamente analisada e havendo 
necessidade de reforço estrutural, este deve ser estudado e executado para garantir 
estabilidade e segurança. A estrutura será em concreto armado, alvenaria de vedação 
em blocos cerâmicos vazados, revestido com argamassa e pintura e a cobertura em 
estrutura de madeira com telhamento com telhas de fibrocimento. 
 

Área da reforma: 214,37 m² 

Custo da obra sem BDI: R$ 440.357,96  

BDI adotado: 28,82 %  

Custo da obra com BDI: R$ 567.268,53 
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I - FINALIDADE 

 
A presente especificação técnica visa estabelecer as condições gerais para a 

obra de Reforma da Escola Chico Soldado no 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 Reforma da Escola Chico Soldado no 

Município de Cabixi – RO. 

2.0 - DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

 
A obra consistirá na reforma do pavimento térreo e construção do pavimento superior. A 
estrutura existente deverá ser previamente analisada e havendo necessidade de reforço 
estrutural, este deve ser estudado e executado para garantir estabilidade e segurança. A 
estrutura será em concreto armado, alvenaria de vedação em blocos cerâmicos vazados, 
revestido com argamassa e pintura e a cobertura em estrutura de madeira com 
telhamento com telhas de fibrocimento. 

 
 

• Fundações Rasas tipo Sapatas; 

• 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 Fibrocimento; 

• Esquadrias externas e internas em Madeira ou vidro temperado; 

• Acessórios 
 

 3.0 - REGIME DE EXECUÇÃO 

 
Empreitada por preço global. 
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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: 
 
PMCAB  : Prefeitura Municipal de Cabixi. 
FISCALIZAÇÃO : Engenheiro ou preposto credenciado pela PMCAB. 
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. 

8.0 - MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
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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. 

 

1.0 - ADMINISTRAÇÃO E NR-18 

 
1.1 – Administração e controle (Visita Técnica Engenheiro 2h/dia) 
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O acompanhamento da obra deverá ser feito por profissional devidamente 

habilitado e registrado no sistema CREA/CAU, para o correto acompanhamento da obra. 
 

1.2 - Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( 1,50 m x 2,00m) 
 

 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa da obra, 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. 

 

2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
2.1. – Locação de Container 2,30 x 6,00m com Sanitário, para Escritório, completo sem 
Divisórias Internas. 
 
2.23. – Limpeza Manual de vegetação em terreno com enxada. 
 

 
A CONTRATADA deverá locar, durante toda obra um container para servir de 

apoio aos funcionários. 
 

 
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. 

 

3.0 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 
3.1. - 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. 

 
3.2 - 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). 

 

FUNDACOES E ESTRUTURAS (Fundação) 

 
4.1. - Concreto FCK = 30 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L - 
Magro para Sapatas. 
4.2 - Concreto FCK = 30 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L - 
Sapatas 
4.3 - Concreto FCK = 30 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L - 
Vigas Baldrames 
4.4 - 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=300 

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 = 30 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. 

 
4.5 - Fabricação, Montagem e Desmontagem de Fôrma para Sapatas, em Madeira 
Serrada, e=25 mm, 2 Utilizações. AF_06/2017. 
4.6 - Fabricação, Montagem e Desmontagem de Fôrma para Vigas Baldrame, em 
Madeira Serrada, e=25 mm, 4 Utilizações. AF_06/2017 
 

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. 
 
CONCRETOS 
 
4.7 - Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-60 de 5,0 mm - Montagem 
4.8 - Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 6,3 mm - Montagem 



 
GOVERNO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI - RO 

 

 

 

 

 

9 

Visto 
 

 

Responsável Técnico 

4.9 - Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 8,0 mm - Montagem 
4.10 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 10,0 mm - Montagem 
4.11 – 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. 
 
IMPERMEABILIZAÇÕ BETUMINOSA C/EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA 

 
4.12 – Impermeabilização de Superfície com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. AF_06/2018. 
 

Antes da realização dos serviços de impermeabilização, a CONTRATADA 
deverá verificar se as superfícies estão limpas, secas e isentas de partículas soltas, 
pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes. 

Devendo aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha e aguardar de 2 a 
3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. 

Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 
emergentes, deverá realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina 
d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum 
vazamento. 

 

SUPERESTRUTURAS  

 
5.1 - Concreto FCK = 30 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L - 
Vigas Superiores 
5.2 - Concreto FCK = 30 MPA, Traço 1:2,3:2,7, Preparo Mecânico com Betoneira 400 L – 
Pilares. 
5.3 - Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. Af_12/2015 
 

A estrutura a ser construída será em concreto armado, devendo ser 
executado em estrita observância às disposições do projeto estrutural, em fase de 
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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 = 30 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). 

 
FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 
 
5.4 Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares 
com Área Média das seções Menor ou igual a 0,25 m², Pé-direito Simples, em Chapa de 
Madeira Compensada resinada, 4 Utilizações. 
 
5.5 - Fabricação de Fôrma para Vigas, com Madeira Serrada, e= 25 mm. AF_12/2015 
 

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. 

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. 

 
ARMADURAS 
 
5.6 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-60 de 5,0 mm - Montagem 
5.7 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 6,3 mm - Montagem 
5.8 – Armação de Estruturas de Concreto Armado, Vigas, Pilares, Lajes e Fundações 
Profundas, Utilizando Aço AÇO CA-50 de 8,0 mm – Montagem 
5.9 –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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5.10 –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. 

  

6.0 - PAREDES E PAINÉIS 

 
Alvenaria de Tijolos Cerâmicos 
 
6.1- 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. 
 

Divisórias/Mármore/Granito/Marmorite/Concreto/Mad. Aglom. 
 
6.2 - Parede com Placas de Gesso Acartonado (Drywall), para Uso Interno, com Duas 
Faces Simples e Estrutura Metálica com Guias Simples, COM VÃO. AF_06/2017 
 

A CONTRATADA, deverá locar as divisórias de Drywall, conforme posição 
indicada no projeto arquitetônico, devendo se atentar para proteção acústica e as 
aberturas de portas. 

 

7.0 – REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 

 
Chapisco 
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7.1 - 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. 

 
Emboço 
 
7.2 - 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. 
 

Pastilha, Cerâmica, Placa Pré Moldada e Outros 
 
7.3- 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. 
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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. 

 
7.4 - 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. 

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

 
Forro Metálico 
 
7.5 – Forro em Réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de 
fixação. AF_05/2017_P. 
 
 A CONTRADA deverá instalar forro em PVC rígido, em laminas de 6m x 10, 

espessura 8mm, tipo liso, de acordo com as normas técnicas e as especificações abaixo: 

Todos os forros deverão ser contínuos, sendo interrompido somente nos encontros com 

as paredes de alvenaria. Onde for necessário esconder instalações hidrossanitárias ou 

rebaixar o pé-direito do ambiente, deverá ser utilizado forro de PVC. Deverá ser 

uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca. O forro de PVC não ficará 

em contato com fontes de calor superiores a 50°C. Para tanto as canalizações que 

porventura passarem sobre as placas do forro e que conduzam fluidos aquecidos, serão 

adequadamente isoladas com calhas de lã de vidro ou lã de rocha. O armazenamento 

das placas será feito em local abrigado de poeiras e intempéries e serão empilhadas 

horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas; 

Todas as precauções serão tomadas para evitar-se que as chapas sejam 

submetidas a esforços que eventualmente possam ocasionar deformações. As placas de 

PVC rígido serão cortadas com lâminas abrasivas ou serrar de dentes finos e com trava 
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não acentuada. O barroteamento deverá ser em peças de madeira 2,5x10cm e 

espaçadas 50cm. 

 

8.0 – COBERTURA 

 
Madeiramento 
 
8.1 – Fabricação e Instalação de Estrutura Pontaletada de Madeira não Aparelhada para 
Telhados com Até 2 águas. 
 
8.2 – 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. 
 

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 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. 
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Telhamento com Telha de Fibrocimento 
 

8.3 - 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.  

 
Calha Metálica 
 
8.4 – Calha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento de 33 cm. 
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. 

 

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

Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. - Aba: 10 mm; 

Altura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforme corte esquemático abaixo: - 

Modelo de Referência: Marca: Calha Forte;  
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Modelo: Rufo externo corte 25 x 3m. Fixar as chapas de aço nas telhas e 

platibandas. Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela 

platibanda, empena especificação e detalhamento de projeto.  

 

9.0 – PISOS 

 
Regularização de Contra-pisos e Outras Superfícies 
 
9.1 – Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3cm. 
AF_07/2016 
 
9.2 - 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 como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das 
águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto. 

 
Piso de pedra 
 
9.3. – Piso em granilite, Marmorite ou Granitina em ambientes internos. AF_09/2020. 
9.4 – Rodapé em Marmorite, altura 10cm. 
 

Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser 
muito bem limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se 
posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, 
palha ou branco. Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 
1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de plástico. 
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As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e 
areia (4: 1). A modulação de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. 
Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de granilite, de 
acordo com as instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com 
régua de alumínio. Após, lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada 
anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com 
concreto) para compactar os agregados na massa. Usar uma desempenadeira metálica 
para alisar a superfície. A recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes 
do polimento. 

 Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X 
Espessura). Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 
36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, 
em que se espalha cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os 
poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto 
passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento. Após três ou quatro dias fazer 
o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da 
superfície e dar o acabamento liso.  

O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos 
de resina acrílica, isto já com a superfície seca. 

Os revestimentos de Granilite Polido, são constituídos de uma de uma 
argamassa de cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para 
pisos e (25:40:80 kg) para paredes. A espessura mínima da camada de revestimento em 
granilite é de 8 mm. Concluídos os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, 
para efetuar o estucamento (calafetação dos poros) com cimento, corrigindo eventuais 
falhas. 

 

Piso de Madeira 
 
9.5 - Piso em Taco de Madeira 7 x 21 cm, Assentado com Argamassa Traço 1:4 
(Cimento e área Média) 
. 

Na parte do palco deve ser instalado piso em madeira, com nível acima do nível 

do piso cerâmico, conforme indicação em projeto arquitetônico, devendo este ser polido 

e instalado sobre estrutura de concreto. 

 

Execução de Pavimentação Diversas 
 
9.6 - Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 x 25 cm, 
espessura 6 cm. AF_12/2015 
. 

Na parte externa deve ser instalado piso intertravado em toda área delimitada em 

projeto arquitetônico, devendo este 

Os cortes de peças para encaixes de formação dos pavimentos. Deverão ser 

observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá 

espessura geral de 6cm. O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a 

existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e 



 
GOVERNO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI - RO 

 

 

 

 

 

18 

Visto 
 

 

Responsável Técnico 

obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na formação das 

rampas para portadores de deficiência e curvaturas de esquinas. Para evitar 

irregularidades nas superfícies, não se deve transitar sobre a base antes do 

assentamento dos blocos. Onde só houver trânsito de pedestres, o assentamento se 

dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada de pedrisco, na espessura 

de 5cm, ambas compactadas. Posteriormente, far-se-á o aplainamento da superfície com 

uso de régua de nivelamento, após o que a área não pode mais ser pisada. Onde houver 

trânsito de veículos sobre o pavimento, o assentamento se dará sobre o solo nivelado e 

compactado, seguido de camada de brita de 3cm e contra piso de concreto armado, com 

espessura de 5cm. 

O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será 

responsável pelo rejunte e nova compactação, cuidando para que os vão entre as peças 

sejam preenchidas pela areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O 

trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços 

estiverem completos. 

 
Piso Concreto  

 

9.7 - Execução de Passeio (Calçada) Piso de Concreto com Concreto Moldado In loco, 
Usinado, Acabamento convencional, não armado 
 

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 
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; 



 
GOVERNO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI - RO 

 

 

 

 

 

19 

Visto 
 

 

Responsável Técnico 

- 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. 
 
Meio fio, Linha d’agua e sarjeta 

 

9.8 – Guia (Meio-Fio) e sarjeta conjugado de concreto moldada in loco em trecho reto 
com extrusora 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22cm altura. 
 

As guias e sarjetas deverão ser extrusadas, executadas máquina extrusora 
com concreto resistindo aos 28 dias de cura 25 MPa (fc28 = 25 MPa). O consumo 
mínimo de cimento será 319 kg/m³ de concreto.  

Consumo de concreto por metro linear: -  
Meio fio ..................... 0,0435 m³ -  
Sarjeta ..................... 0,0345 m³ -  
Meio fio e Sarjeta ........... 0,0780 m³ 

 
Piso Vinilico/Borracha 

 

9.9- Piso Podotátil, Direcional ou Alerta, Assentado Sobre Argamassa. AF_05/2020 
9.10- Piso em ladrilho Hidráulico 25x25cm, assentado sobre argamassa de cimento 
colante rejuntado com cimento comum. AF_05/2020 
 

A execução do piso deve está de acordo com o projeto arquitetônico, 
atendendo também as recomendações da NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos. 
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10 - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 

 
Janelas de Alumínio 
 
10.1– Janela de Alumínio Tipo Maxim-Ar, com Vidros, Batente e Ferragens, Exclusive 

Alizar, Acabamento e Contramarco. Fornecimento e Instalação. 
 

A CONTRATADA, deverá posicionar as esquadrias no interior do contramarco, 
com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, mantendo aproximadamente as 
mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base. 

Deverá ser utilizado como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e 
aprumada, marcando no contramarco na posição dos parafusos e proceder à furação 
dos mesmos. 

Deverá ser aplicado material vedante em forma de cordão em todo o contorno 
do contramarco. 

Posicionando a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no 
material vedante. 
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A esquadria deverá ser aparafusada no contramarco, se as folhas estiverem 
separadas do marco, deverá ser posicionada nos trilhos e testar seu funcionamento. 

Deveendo parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / 
guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

 
Janela Vidro Temperado 
 
10.2- Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e Instalação 
 
10.3-. Janela de Vidro Temperado, fixa, fornecimento e Instalação. 
 

Todas as janelas de vidro temperado, devem seguir as dimensões apontadas no 
projeto arquitetônico. Antes de sua fixação do local a CONTRATADA, deverá verificar se 
os vãos estão com esquadros e perfeitamente emassados, a fixação das mesmas pode 
ser realizadas com a fixação de parafusos, espumas expansivas ou silicones, devendo a 
FISCALIZAÇÃO em comum acordo verificar a melhor alternativa. 
 
Porta de Vidro 
 
10.4 – Porta de Vidro temperado 200x210cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios 
 

As portas de abrir, duas folhas, com vidro temperado 10mm, incolor, incluindo 
acessórios.  

Deverá o vão estar perfeitamente nivelado e aprumado e deverá ser 
rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro, que deverá ser fixada através 
de ferragens, cujos detalhes de furação serão definidos no projeto. 

 
Porta de Madeira 
 
10.4 - Kit Porta de Madeira para Pintura, Semi Oca (Leve ou Média), Padrão Médio, 
(80X210) 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. 
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Porta de Ferro 
 
10.5- Porta de ferro, de Abrir, Tipo Grade com Chapa, com Guarnições. AF_12/2019 
 

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 
com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vão. 

Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o 
chumbamento com a argamassa; - Colocar calços de madeira para apoio da porta, 
deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para 
que a mesma não seja danificada. 

Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da 
soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede. 
Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; a 
argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem 
apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para 
cada lado. 

Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o 
chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e preencher todo o 
restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar argamassa muito úmida, que 
redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento. 

 
Guarda Corpo de Ferro 
 
10.7 – Gradil em Ferro Fixado em Vãos  
 

O gradil deverá ser instalado, após acabamento e nivelamento dos vãos onde 
estes se fixarão, deverão estar protegidos contra corrosão e pintados com tinta esmalte, 
na cor a definir com a FISCALIZAÇÃO. 
 
10.8 – Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2", em Aço 
Galvanizado.AF_04/2019_P 
 

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.  
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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. 

 

11- PINTURAS 

 
Pintura de Paredes 
 
11. 1 - Aplicação manual de Fundo Selador Acrílico em Paredes Externas 
 

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. 

 
11.2 - Aplicação manual de Pintura com Tinta Texturizada Acrílica em Panos com 
Presença de vãos de edifícios, uma cor. Muro Externo. 

 
A CONTRATADA, deverá observar se a superfície estar limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. 
Devendo diluir a textura em água potável (máximo 10%), conforme fabricante. 
Aplicando demão única com rolo de espuma especial para textura. 

 
11. 3 - Aplicação e Lixamento de Massa Látex 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. 
 
11 4 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, Uma 
demão. 

A CONTRATADA, deverá observar se a superfície estar limpa, seca, sem 
poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. 

Devendo diluir a textura em água potável (máximo 10%), conforme fabricante. 
Aplicando demão única com rolo de espuma especial para textura. 
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. 
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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. 
 

Pintura em Madeira 
 
11.5 - Pintura em Verniz Sintético Brilhante em Madeira, Três Demãos. 
 

As portas devem estar limpas e isentas de impurezas, antes da realização da 
aplicação de Verniz, em três Demãos. 
 
Pintura para Metal 
 
11.6 - Pintura Esmalte Fosco, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica, Incluso Uma 
Demão de Fundo Anticorrosivo. Utilização de Revolver (Ar- Comprimido) 

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

cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 
 

12 - INSTALAÇÃO HIDRO – SANITÁRIA 

 
Fornec. e Assentamento de Tubos P/Instalação Domiciliar 
 
12.1- Tubo, PVC, Soldável, DN 20MM, instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - 
Fornecimento e Instalação 
12.2 - Tubo, PVC, Soldável, DN 25MM, instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - 
Fornecimento e Instalação 
12.3 - Tubo, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água 
fornecimento e instalação. 
 

Em condições gerais e normais, isto é, para conduzir água fria, as instalações 
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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. 4 - Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 40 mm, Fornecimento e Instalação 
em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário 
12. 5- Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 50 mm, Fornecimento e Instalação 
em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário 
12.6 - Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100 mm, Fornecimento e Instalação 
em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário. 
12.7 - Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 150 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%. 

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.  

 
Conexões 
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12.8 - Joelho 90 Graus, PVC, Soldável, DN 20 MM, Instalado em Ramal de Distribuição 
de água - Fornecimento e Instalação. AF-12/2014. 
12.9 - Joelho 90 Graus, PVC, Soldável, DN 25 MM, Instalado em Ramal de Distribuição 
de água - Fornecimento e Instalação. AF-12/2015 
12.10 - Te, PVC, Soldável, DN 25MM, instalado em Ramal ou Sub-Ramal de Água - 
Fornecimento e Instalação. AF_12/2014. 
12.11 - Curva 45 Graus, PVC, Soldável, DN 50MM, instalado em Prumada de Água - 
Fornecimento e Instalação. AF_12/2014. 
12.12 - 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 
12.13 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. 
12.14 - 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. 
12.15 - 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. 
12.16 - 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. 
12.17 - 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. 
12.18 - 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. 

 
Aparelhos Sanitários, Louças, Metais e Outras 
 
12.19- 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. 
12.20 - 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. 
12.21 - Vaso Sanitário Sifonado com Caixa Acoplada Louca Branca - Fornecimento e 
Instalação. AF_12/2013.. 

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. 
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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; 

 
12.4 - Registro / Válvulas 
 
12.22 - Registros de Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", com acabamento e Canopla 
Cromadas, Fornecido e Instalado em Ramal de Água. 
12.23 - Registros de Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1/2" - Fornecido e Instalado em 
Ramal de Agua. 
12.24 - 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. 
 

Ralos e Caixas Sifonadas 
 
12.25 - Caixa Sifonada, PVC, DN 150x150x50 mm, fornecida e Instalada em Ramais. 

As caixas sifonadas devem ser instaladas conforme projeto hidrossanitário, 
ligando os lavatórios. 

 
12.26 - Caixa de Inspeção em Concreto Pré-Moldado DN 60cm com Tampa H=60cm 
Fornecimento e Instalação. 

As caixas de inspeção e gordura serão executadas em alvenaria com tampas 
de concreto armado e com dimensões em projeto. 
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Ralos e Caixas Sifonadas 
 
12.27- Caixa D’agua em Polietileno 500 Litros, com Tampa. Fornecido e Instalado 
 
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. 

 
Fossa e Sumidouro 
 
12.28 - 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). 
12.29 - Filtro Anaeróbico Circular em Concreto Pré-Moldado. Fornecido e Instalado. 
12.30 - 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 especificada em projeto hidrossanitário. 

 

13 – INSTALAÇÕES ESPECIAI 

 
Incêndio 
 

13.1- Extintor Incêndio TP Pó Químico 6 kg - Fornecimento e Instalação. 
 

13.2 - Luminária de Emergência - Fornecimento e Instalação. AF_11/2017 
13. 3 - Placas de Sinalização Diversas Conforme Projeto. Fornecimento e 
Instalação. 

 
Todos os equipamentos de proteção contra incêndio devem ser instalado 

conforme projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, devendo estarem 
devidamente sinalizados e em pleno funcionamento. 

 

MEIOS DE COMBATE / PREVENÇÃO A INCÊNDIOS 
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UNIDADES EXTINTORAS: 

 

As unidades extintoras devem estar eqüidistantes e distribuídas de tal 
forma que o operador não percorra mais de 20 m e proteger uma área de pelo menos 
300 m². As unidades extintoras devem ser posicionadas de acordo com o projeto de 
prevenção e combate a incêndios. 

Pó Químico Seco: unidade extintora definida por 01 extintor de 6 kg. 
Cada unidade portátil localizada próxima a equipamentos elétricos energizados. 

Extintor de pó químico, pressurização direta, com capacidade para 4 kg, 
fabricado  em chapa de aço com 1,5 mm (chapa 16) de espessura, terminal de 
mangueira em metal não ferroso, gás propelente nitrogênio, base de sustentação em aço 
de mesma especificação do cilindro e válvula de descarga em latão forjado  do tipo 
intermitente com fechamento automático. 

Os extintores podem ser localizados interna ou externamente à área de risco 
a proteger. Para a instalação dos extintores manuais devem ser observadas as seguintes 
exigências: 
•  Quando forem fixados em paredes ou colunas, utilize os suportes fornecidos com o 
extintor e verifique a  
firme fixação dos mesmos. 
•  Para extintores portáteis fixados em parede, devem ser observadas as seguintes as 
exigências dos Corpos de Bombeiros (os padrões dos Corpos de Bombeiros. Na 
ausência destas especificações, recomendamos as seguintes alturas de montagem): 
- A posição da alça de manuseio não deve exceder à 1,60 m do piso. 
- A parte inferior deve guardar distância de no mínimo 0,20 m do piso acabado: esta é a 
posição mais segura, pois diminuirá o risco de acidentes em caso de queda do aparelho. 
•  O extintor não deve ser instalado nas paredes. 
O extintor deve ser instalado de maneira que: 
•  Seu acesso não possa ser bloqueado. 
•  Possa ser visto com facilidade pelos usuários para que se familiarizem com a sua 
localização. 
•  Fique protegido contra intempéries e possíveis danos físicos; se necessário, no interior 
de abrigos de  
fácil abertura. 
•  Quando encoberto tenha sua posição devidamente sinalizada, posicionando-se o mais 
próximo possível dos riscos, junto aos acessos. 
•  Seja fácil sua remoção do suporte. 

•  Haja menor probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso 

SISTEMA DE EXTINTORES (Art's. 33 a 49) 
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Objetivo: Proporcionar combate aos focos de incêndio, efetuando a sua extinção. 

Tipos Agente 
Extintor 

EXTINTORES MANUAIS 
                               (art.33 a 41) 

EXTINTORES SOBRE 
RODAS 

                            (art.42 a 49) 

Capacidade Quantidade Capacidade Quantidade 

Pó Químico Seco 
Tipo ABC 

06 KG 02   

Pó Químico Seco 
Tipo BC  

06 KG 02   

TOTAL  04   

 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

O sistema de iluminação de emergência será composto de blocos 
autônomos (luminárias isoladas) e serão dispostas de forma a orientar o escoamento 
em direção as saídas da edificação, bem como nos pontos especificados em projeto, 
de forma que cada luminária cubra uma área de aproximadamente 15m de raio. 

Cada luminária deve possuir uma bateria interna que será acionada no 
momento em que a rede elétrica for desativada ou desligada, devendo então o 
sistema de iluminação de emergência estar constantemente ligado à rede elétrica, 
mantendo carregada assim a bateria interna de cada luminária. 

Tais luminárias deverão era constituídas de reator eletrônico e lâmpada 
fluorescente de 15W.  

Esse sistema de iluminação de emergência deverá ter autonomia mínima 
de uma hora, sem interrupção da iluminação. 

 

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO 

 

1) Sinalização básica prescrita: 

 

Proteção / Alerta / Salvamento / Equipamentos 

 

2) Sinalizações utilizadas 

A9 – Cuidado risco de choque 

S14 – Saída de emergência 

S18 – Saída de emergência 

E23 – Extintor de incêndio 
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E25 – Abrigo de mangueira e hidrante 

 

3) Características básicas da sinalização: 

 

TIPO PROIBIÇÃ
O 

ALERTA SALVAMENTO EQUIPAMENT
O 

Forma Circular Triangular 
Quadrada ou 
Retangular 

Quadrada ou 
Retangular 

Cor de Fundo 
Branca, 

Vermelha 
Amarela 

Amarela Verde Vermelha 

Coroa barrada Vermelha - - - 

Cor do 
Símbolo 

Preta Preta 
Branca ou 
Amarela 

Branca ou 
Amarela 

Margem 
Branca ou 
Amarela 

Branca ou 
Amarela 

Branca ou 
Amarela 

Branca ou 
Amarela 

Proporcionalid
a-de 

Paramétrica 
Paramétric

a 
Paramétrica Paramétrica 

Moldura - Preta - - 

 

4) Exemplos de sinalizações utilizadas: 

 

Código Símbolo Significado Forma e cor Aplicação 

A9 

 

Cuidado, risco de 
choque elétrico 

 

Símbolo: 
triangular 

Fundo: amarelo 

Pictograma: raio, 
em preto 

Faixa triangular: 
Preto 

Próximo a 
instalações 

elétricas que 
oferecem risco de 

choque. 
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S14 
 

 

Saída de 
emergência 

 

Símbolo: 
retangular 

Fundo: verde 

Pictograma: 
fotoluminecente. 

Indicação de uma 
saída de 
emergência a ser 
afixada acima da 
porta para indicar 
o seu acesso. 

E23  

Extintor de 
incêndio 

 

Símbolo: 
Quadrado 

Fundo: vermelho 

Pictograma: perfil 
de um extintor de 

incêndio, 
fotoluminescente 

Indicação de 
localização dos 

extintores de 
incêndio 

 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 15.1 Eletrodutos 

15.1.1 – ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

15.1.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

15.1.3 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

15.1.4 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

15.1.5 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
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Os eletrodutos deverão ser em PVC na cor preta, não podendo apresentar irregularidade, 

saliências e ter a marca bem como o diâmetro e fabricante marcados no mesmo e aprovado pelo 

inmetro. 

Os eletrodutos dos ramais subterrâneos serão embutidos no solo a uma profundidade de 

700 mm, no mínimo, até chegarem aos respectivos quadros gerais de distribuição; 

Nas emendas de eletroduto, deverão ser empregadas luvas e nas mudanças de direção em 

90º curvas de mesma fabricação dos eletrodutos; 

Nas junções de eletrodutos com caixas de passagem metálicas ou similares, deverão ser 

utilizadas buchas e arruelas de alumínio e nas extremidades de eletrodutos em caixas de passagem 

subterrânea, deverão ser utilizadas apenas as buchas; 

Os eletrodutos deverão estar completamente limpos e sem umidade quando 

da passagem de condutores elétricos pelos mesmos. 

 

 15.2 Fios e Cabos 

 
15.2.1 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

15.2.2 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

15.2.3 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

15.2.4 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

15.2.5 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Condutores de Energia Elétrica: são corpos de formato adequado, construídos 

com materiais de alta condutividade, destinados à condução de corrente elétrica. 



 
GOVERNO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI - RO 

 

 

 

 

 

34 

Visto 
 

 

Responsável Técnico 

 Deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, de pureza igual ou 

superior a 99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio. 

 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”. 
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 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. 

 

 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. 

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 a melhor relação lumens/watt; 

Índice de reprodução de cores maior ou igual a 75% 

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. 
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15.4 Caixas 

 
15.4.1 – Caixa Enterrada Elétrica Retangular, em Concreto Pré-Moldado, Fundo 

com Brite, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

 

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. 

 

15.4 Quadros/Disjuntores 

 
15.4.10 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

15.4.11 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
O dimensionamento das alimentações dos quadros deve ser respeitado e seguido, 

conforme o projeto 

Deverão ser fornecidos e instalados quadros de distribuição de energia e quadros 

terminais. 

Os quadros de distribuição serão de montagem de embutir, com caixa e porta 

pintadas com tinta epóxi cinza, fechadura isolante, sem chave. Deverão ser identificados 

por meio de placa de acrílico fixada na parte externa da porta, com fundo preto e letras 

brancas, com o nome indicado de acordo com o projeto elétrico. 

Os quadros deverão ser fornecidos com protetores de sobre tensões. 
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Os quadros de luz e tomadas serão do tipo de embutir, em chapa de aço com 

espessura mínima n.º 16 (MSG), com grau de proteção IP 54. 

Havendo armários para distribuição de energia (QD), os mesmos serão em chapa de aço 

com espessura mínima n.º 14 (MSG). 

Os quadros deverão ter espelhos metálicos ou de acrílico, a fim de evitar o 

contato acidental com a parte energizada. 

Todos os quadros deverão ter, além do barramento neutro, o barramento de terra. 

Previamente à aquisição dos armários de distribuição, a CONTRATADA deverá 

submeter à aprovação da Energisa Rondônia os projetos dos mesmos, para verificação, 

em especial, no que diz respeito a dimensões, nível de curto-circuito, materiais 

empregados, fabricante, etc. 

Os barramentos dos quadros deverão ser em cobre eletrolítico com teor de 

pureza 97%. 

Na parte interna da tampa dos quadros deverá constar o resumo de cargas, 

diagrama unifilar e número de circuitos. 

Para identificação nos quadros, os condutores deverão ser identificados com 

anilhas plásticas. 

 
15.4.1 – DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

15.4.2 – DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

15.4.3 – DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

15.4.4 – DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

15.4.5 – DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

15.4.6 – DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 

ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
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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 

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. 
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 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.  

 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. 
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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 
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15.4.7 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, 

TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15.4.8 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, 

TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

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. 

• 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. 
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15.4.9 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

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.  
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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. 

 

INTERRUPTOR/TOMADAS 

 
15.5.1 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

15.5.2 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

15.5.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

15.5.4 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

15.5.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

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. 

 

15.5.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

15.5.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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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. 

LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS 

 
15.6.1 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

15.6.2 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

 

Serão na área interna e externa da edificação.  

 - As luminárias serão de plafon LED 12W, com temperatura de cor de 6000K, 

fluxo luminoso mínimo de 750 lumens, 1 ano de garantia de vida útil mínima de 25000h. 
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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. 

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. 

 

 

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 
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à umidade, deverá ser empregada fita autofusão sob o revestimento da fita plástica 

isolante. 

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. 
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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; 

- 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. 
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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 30 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; 
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-Aterramento do sistema de alta tensão; 

-Condutores de proteção para dispositivos de proteção contra falta de tensão; 

-Instalações com proteção catódica. 

 

 Especificações Técnicas Elétrica 

 

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

bem como dos serviços pertinentes. 

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; 
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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). 

 - 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; 
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 - 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. 

 

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. 
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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 

 
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, 28 de julho de 2021. 
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Igor Guedes de Freitas – Arquiteto 
CAU/RO nº 206271-2 

Responsável técnico pelo Arquitetura 
 
 
 
 
 

Leandro Pinheiro Batista – Eng° eletricista 
CREA nº. 13.189/D- RO 

Responsável técnico pelo Projeto Elétrico, Cabeamento estruturado 
 
 
 
 
 

Eduardo Almeida Oliveira – Eng° Civil 
CREA nº. 3.995/D- RO 

Responsável técnico pelo Projeto Estrutural//Hidrossanitário/Orçamento/Projeto básico 


