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Documentos que compõem o Projeto Básico – Conferência 

 

➢ CD com Arquivos                        

➢ ART/RRT do Projeto                        

➢ Estudos Preliminares             

➢ Memorial Descritivo                

➢ Especificações Técnicas        

➢ Orçamento Descritivo             

➢ Planilha Orçamentária           

➢ Memória de Cálculo     

➢ Cronograma           

➢ Composições                        

➢ BDI 

➢ Cotações 

➢ Projeto e Plantas                    

 

 

Tenho conhecimento de que a não entrega de qualquer um dos documentos acima 

listados impossibilitará na celebração do convênio. 
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1.0 - Estudos Preliminares 

 

 

A REFORMA DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL tem como objetivo geral a melhoria 

dos serviços públicos prestados, bem como o atendimento às necessidades dos moradores e da 

população do entorno do município; para isso, buscou-se reformar a sala de exames radiológicos 

do hospital, propiciando aos colaboradores públicos, melhores condições de acomodação e, numa 

análise bem sucinta, a implementação de meios que propriciem a praticidade e celeridade no 

desenvolvimento de suas atividades, melhorando dessa forma o atendimento aos munícipes. 

 

Com base na adoção e aplicação de práticas ecológicas e, enquadrando o projeto em 

consonância com essa metodologia,atualmente em evidência e exigível paraobras desse porte, 

certamente o resultado será uma construção com qualidade, tanto de acabamento quanto em 

características específicas; esse conjunto de medidas visam essencialmente garantir a 

durabilidade da edificação, o conforto de seus usuários e, evidentemente, caracterizando essa  

obra em total conformidade com os parâmetros de sustentabilidade e economicidade exigíveis 

para projetos dessa natureza.  

 

Com uma visão focada na preocupação de atender aos anseios e carências da 

comunidade e, com o objetivo maior de amenizar os inúmeros e inerentes problemas existentes 

num aglomerado urbano da dimensão desta localidade, a busca por alternativas e soluções que 

resultem em aprimorar o atendimento aos munícipes é de fundamental importância para a 

população. 

 

 

 

 

Cerejeiras, Julho de 2019 
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2.0 Memorial Descritivo 

 

Este projeto tem como objeto a REFORMA DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL, com 

área de reforma de 52,91m²; a obra está localizada na RUA NOVA ZELÂNDIA,1192, BAIRRO 

CENTRO, neste município. A edificação será reformada de forma que nos ambientes definidos 

estarão distribuídos os seguintes setores: hall raio x, sala de raio x, wc raio x, comando, sala de 

laudos e revelação. 

 

 

Área da reforma: 52,91m² 

Custo da obra sem BDI: R$ 59.828,20 

BDI adotado: 20,47% 

Custo da obra com BDI: R$ 72.075,03 

Custo por m²: R$ 1.362,21 

 

 

 

Cerejeiras, Julho de 2019 
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DECLARAÇÃO 

 

Eu, LISETE MARTH, portador do CPF nº 526.178.310-00 e RG nº 3.198.751-2 - 

SSP/PR, prefeito municipal de Cerejeiras, neste Estado, através do decreto 7983/2013 declaro 

para os devidos fins a que se destina, que foram realizados comparativos de valores da Tabela 

SINAPI de Abril de 2019 com desoneração (utilizando-se o BDI de 26,49%) e sem desoneração 

(utilizando-se o BDI de 20,47%) referentes ao projeto de "REFORMA DA SALA DE RAIO-X DO 

HOSPITAL" de Cerejeiras, propiciando à esta prefeitura condições de optar pela licitação da obra 

supra, com base no menor valor, neste caso, o preço sem desoneração.  

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração em duas vias de igual teor, para que se 

cumpra as formalidades legais. 

 

 

 

 

Cerejeiras, Julho de 2019 
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FINALIDADE 

 

A presente especificação técnica tem como finalidade estabelecer as condições 

gerais para a REFORMA DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL, localizada na RUA NOVA 

ZELÂNDIA,1192, BAIRRO CENTRO, município de CEREJEIRAS, neste Estado. 

 

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 e total 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, deverão também ser obedecidas as seguintes 

condições: 

 

OBJETO 

 

O objeto destas especificações é a REFORMA DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Empreitada por preço global. 

 

PRAZO 

 

O prazo para execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 

data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a 

CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma 

físico-financeiro para a execução da obra. 

 

ABREVIATURAS 

 

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

utilizadas as seguintes abreviaturas: 

 

FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura; 

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução da(s) obra(s); 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

CREA - RO: Conselho Regional de Engenharia e  Agronomia de Rondônia; 

CAU - RO: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia; 
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ART/RRT: Anotação de ResponsabilidadeTécnica / Registro de Responsabilidade Técnica. 

 

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. 

 

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 

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

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

contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART’sou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s no CAU regional referentes 

ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77. 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 

demolição, na forma das disposições em vigor. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços e obras, objeto do contrato; 

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar os 

seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e exclusiva responsável 

por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas, direta ou 

indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato; 

O CONTRATANTE fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos 

Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle 

sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de 

Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e 

de telefonia (Projetos de Instalações Elétricas e de Telefonia), as concessionárias de água e 

esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença 

Ambiental de Instalação - LAI). 

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 

instruções contidas no Caderno de Encargos. 

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 

Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ouomissão que for constatada. 

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, 

elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como os de estruturas 

metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de outras 

utilidades, deverão serpreviamente submetidos à aprovação da Fiscalização. 
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ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto primitivo, fornecido pelo 

CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da 

Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução dos serviços e 

obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e complementações 

dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e orçamento “como construído” (AS 

BUILT). 

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da 

Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços eequipamentos a 

serem considerados na execução dos serviços e obras, objeto do contrato, devendo comprovar 

rigorosamente a sua equivalência, conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no 

Caderno de Encargos. 

É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, 

consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993. 

A Lei no 8.666/1993 exige que o representante da Administração anote em registro 

próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário a regularização das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotações 

efetuadas constituem importante ferramenta de acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual. 

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da 

Administração (fiscal de obra) a anotação em registro de todas e quaisquer irregularidades 

encontradas na obra. 

Ainda, conforme Decisão Plenária do TCU nº 1069/2001 é  “Deverda Administração 

acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as 

medições e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu representante legal o poder 

para adequar ou não quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra. 

 

SUBCONTRATAÇÃO 

 

A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços e obras objeto do contrato. 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços;  a subcontratação 

será permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente 

pelo CONTRATANTE. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a contratada 

realizará a supervisão e coordenação das atividades da "subcontratada", bem como responderá 
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perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o 

projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e 

características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, 

espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive 

escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos. 

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços 

e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas 

de consumo até o seu recebimento definitivo. 

Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados 

identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao 

cumprimento do contrato. 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o 

plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade 

com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento. 

Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em 

tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato. 

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e 

plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 

construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras. 

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela 

Fiscalização. 

Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorrano local dos trabalhos. 

Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato. 

Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, 

ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança 

do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas. 
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Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de 

conformidade com osrequisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 

esgotos, gás, energia elétrica e telefones. 

Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 

pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, 

deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 

espécie e natureza. 

 

MATERIAIS 

 

Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão 

fornecidos pela CONTRATADA; deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem às normas 

técnicas específicas da ABNT ou equivalente. 

 

CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 

Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante 

consulta prévia à FISCALIZAÇÃO e desde que possuam as seguintes condições de similaridade 

em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhecida e testada, equivalência técnica (tipo, 

função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem de grandeza 

de preços. 

 

ADMINISTRAÇÃO  E MÃO DE OBRA 

 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos 

diversos serviços. 

Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, 

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

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, deverá ainda 

fornecer a seguinte documentação pertinente 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. 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 

A CONTRATADA deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT 

referentes à execução da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia 

dasrespectivas ART´s/ RRT´s deverá ser mantida no local dos serviços. 
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Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo 

de 5 (cinco) anos 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 de Processo Civil Brasileiro  (CPC). 

 

RESPONSABILIDADE 

 

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

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

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

ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento do CONTRATANTE. 

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

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

responsabilidade com a CONTRATADA que responderá única e integralmente pela execução dos 

serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na formada legislação em 

vigor. 

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

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

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

decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certada CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

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

atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como 

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 

oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja 

obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

PROJETOS 

 

O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia 

digital que compõem o objeto do contrato, deconformidade com as disposições do Caderno de 

Encargos. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da 

ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e Normas Governo do 

Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas entidades públicas. 

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 em 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 de datas mais antigos. 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura de Cerejeiras 

 

Pag. 7 
Rev_00 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

Todos osserviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações 

deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre 

cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais. 
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

 

Aquisição de placa pronta e assentamento com medidas descritas em planilha 

orçamentária; a CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa conforme o padrão do 

ministério, com dados fornecidos pela CONTRATANTE. A placa deverá ainda ser instalada em 

posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser previamente aprovada 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 
2.1 Remocao de vidro comum 

 

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, 

inflamáves líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos. O 

serviço compreende na demolição de piso granilite sem reaproveitamento, (conforme projeto de 

arquitetônico) para readequação dos ambientes.  

O serviço deverá ser feito utilizando equipamentos e ferramentas adequadas, seguindo 

as normas de segurança. Sendo realizado de acordo com o projeto e a planilha orçamentária. 

 

Referências: 

NR 6 -Equipamento de Proteção Individual 

 

2.2 Remoção de Pintura 

 

Será removido apenas uma porcentagem da pintura, principalmente em locais onde 

contem algum tipo de dano como infiltrações e locais próximos aos ar condicionados. As 

operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o 

emprego de serviço manual, seguindo as normas de segurança. 

 

Referências: 

NR 6 -Equipamento de Proteção Individual 

 

2.3 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento. af_12/2017 

 

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando-se de ferramentas 

portáteis motorizadas ou manuais; a remoção de entulhos poderá ser feita por meio de calhas, 

tubos. Será evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva 

sobre os pisos ou pressão lateral excessiva sobre as paredes.  

Os tipos de ferramentas e equipamentos a serem utilizados nos serviços, bem como o 

método executivo a ser adotado, deverão ser compatíveis com a peculiaridade das demolições, 

considerando a natureza da estrutura e materiais empregados na sua construção, bem como 
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consideradas a localização, os passeios, os prédios vizinhos, o entorno, as vias lindeiras e locais 

da região. 

Quando forem feitas várias tentativas para demolir uma estrutura, através de um só 

método executivo e não for obtido êxito, dever-se-á utilizar método(s) alternativo(s), desde que 

aprovados pela Fiscalização. 

 
Referências: 
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil 
NR 6 - Equipamento de Proteção Individual 

 
2.4 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.  

 

Será retirado todas as portas e janelas do local sem reaproveitamento, agredindo o 

mínimo possivel a alvenaria local. O serviço deverá ser feito utilizando equipamentos e 

ferramentas adequadas, seguindo as normas de segurança. Sendo realizado de acordo com o 

projeto e a planilha orçamentária. Os materiais retirados não deverão ser reaproveitados, tendo 

que ser assim descartados. 

 

Referências: 
NR 18 -Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil 
NR 6 - Equipamento de Proteção Individual 

 
2.5 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3 

 

Consiste no carregamento manual de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes ou em outros equipamentos transportadores sem a utilização de equipamentos de 

carga. 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, ou demolição, e de sua 

deposição na praça de carregamento em condições de sermanipulado manualmente ou pelo 

equipamento de carga. 

As praças de carregamento deverão apresentar boas condições de conservação, 

circulação e manobra. No caso de valas ou cavas, com remoção total ou parcial de material, a 

carga poderá ser feita juntamente com a escavação, principalmente quando se tratar de serviço 

em área urbana. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira a que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 

durante o transporte. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do equipamento deverá ser completamente coberta com lona 

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e queda de material nas vias. 

Também em áreas urbanas, o material estocado na praça de carregamento deverá ser 

mantido umedecido, evitando-se poeira. 
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2.6 Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, 

dmt 0,5 a 1,0 km 

 

Conforme o item 2.5 

 

3.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

 

3.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 

 

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 sem peneirar) espessura 

de 5mm, 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. 

 

Referências: 

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

NBR 13749:2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação 

NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - 

Procedimento 

 

3.2 Argamassa Baritada (espessura 2,0cm) 

 

Um dia antes de aplicar a argamassa baritada, toda a superfície da parede deverá ser 

chapiscada. Para preparar a mistura, adicionar, em média, 6 litros de água para cada 25kg de 

argamassa, mexendo-a até obter uma mistura homogênea.  

Sua aplicação deve ser feita na parede assim que a mistura estiver pronta. De acordo 

com o tipo de equipamento s ser utilizado na sala, diferentes espessuras devem ser aplicadas e é 

de fundamental importância que a pessoal responsável pela execução do serviço saiba determinar 

a aplicação correta para cada caso em particular. A mistura acima deverá ser aplicada na parede 

com uma colher de pedreiro, sendo o uso de luvas plásticas recomendado como proteção 

individual, seguindo com a mistura sarrafeada com uma régua de alumínio, dando acabamento 

final com uma desempenadeira de madeira.  

A parede não deverá ser utilizada durante o período de secagem, que é de 24 a 72 

horas. Todo material excedente do sarrafeamento poderá ser reaproveitado, sendo incluído na 

próxima mistura. A parede poderá ser revestida com qualquer tipo de acabamento (azulejo, 

pintura, cortiça, fórmica, tecido, papel de parede, etc) assim que a camada de argamassa baritada 

estiver 100% seca. 

 

Referências: 

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

NBR 13749:2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação 
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NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - 

Procedimento 

 

4.0 ESQUADRIAS 

 
4.1 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 

batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 

 

As esquadrias devem estar absolutamente no prumo, ou, em outras palavras, devem 

estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinação. 

 As partes móveis devem abrir e fechar completamente e, quando fechadas, devem ficar 

perfeitamente encaixadas e alinhadas com as partes fixas. Não deve haver frestas ou folgas 

exageradas entre as partes móveis e as fixas. 

Com as folhas fechadas e travadas, não deve ser possível perceber frestas que permitam 

ver o lado exterior em nenhuma área da esquadria.  

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, 

cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua 

durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, 

torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas 

com madeiras de tipos diferentes. 

Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de 

produtos adequados, de conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem 

utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água. 

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 

alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo 

a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnições 

com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com 

os detalhes indicados no projeto. 

As portas deverão ser de boa qualidade e serão recusadas as peças que apresentarem 

quaisquer defeitos de esquadro, acabamento, material ou dimensões. 

 

Referências: 

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil. 

NBR-15930-1/2011 - Portas de madeira para edificações Parte 1: Terminologia e simbologia 

NBR-15930-2/2018 - Portas de madeira para edificações e Parte 2: Requisitos. 

 
4.2 Porta radiológica em madeira, dimensões 1,20m x 2,10m, espessura do 

chumbo = 2mm 

 

As esquadrias devem estar absolutamente no prumo, ou, em outras palavras, devem 

estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinação. 
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 As partes móveis devem abrir e fechar completamente e, quando fechadas, devem ficar 

perfeitamente encaixadas e alinhadas com as partes fixas. Não deve haver frestas ou folgas 

exageradas entre as partes móveis e as fixas. 

Com as folhas fechadas e travadas, não deve ser possível perceber frestas que permitam 

ver o lado exterior em nenhuma área da esquadria.  

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, 

cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua 

durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, 

torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas 

com madeiras de tipos diferentes. 

Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de 

produtos adequados, de conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem 

utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água. 

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 

alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo 

a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnições 

com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com 

os detalhes indicados no projeto. 

As portas deverão ser de boa qualidade e serão recusadas as peças que apresentarem 

quaisquer defeitos de esquadro, acabamento, material ou dimensões. 

 
Referências: 

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil. 

NBR-15930-1/2011 - Portas de madeira para edificações Parte 1: Terminologia e simbologia 

NBR-15930-2/2011 - Portas de madeira para edificações e Parte 2: Requisitos 

 

4.3 Porta radiológica em madeira, dimensões 0,80m x 2,10m, espessura do 

chumbo = 2mm 

 

Conforme o item 4.2 

 

4.4 Porta radiológica em madeira, dimensões 0,60m x 2,10m, espessura do 

chumbo = 2mm 

 

Conforme o item 4.2 

 

4.5 Vidro plumbifero, dimensões 0,80m x 0,40m 

 
Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados referente a obra nos 

projetos e planilhas indicadas. 

O vidro será, de preferência, fornecidas nas dimensões respectivas, procurando-se, 

sempre que possível, evitar o corte no local da construção. 
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As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem 

irregularidade, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem 

arestas estilhaçadas. O assentamento será feita por um profissional devidamente habilitado. 

O vidro usado na janela será plumbífero. 

 
5.0 PINTURA 

 

5.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.  

 

Todas as superfícies a emassar serão removidas, limpas e preparadas para o tipo de 

emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente removida.  

Será eliminada toda a poeira depositada nas superfícies a serem emassadas, tomando-

se precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos de emassamento, até que a 

massa seque inteiramente.  

As superfícies só poderão ser emassadas quando perfeitamente enxutas e seladas.  

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

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos 

sucessivas.  

Igual cuidado deverá haver entre as demãos de tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, 

nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos serão suspensos em 

tempo de chuva. 

 

Referências: 

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações 

não industriais – Classificação. 

NBR 15381:2006 - Tintas para construção civil - Edificações não industriais - Determinação do 

grau de empolamento. 

NBR 15382:2006 - Tintas para construção civil - Método de ensaio de tintas para edificações não 

industriais - Determinação da massa específica. 

 

5.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos.  

 

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. 

As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade premium fosco de cor clara e 

deverão ser usadas nas cores originais de fábrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo 

autorização expressa do proprietário. 

Antes da aplicação de tinta de acabamento, a superfície receberá uma demão de selador 

ou outro líquido preparador de superfície, mesmo que esta tenha sido emassada. Em caso de 

superfície muito porosa, aplicarão duas demãos de selador. 
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Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica, necessárias para um perfeito 

acabamento, deixando secar entre as demãos. 

 

Referências: 

NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações 

não industriais – Classificação. 

NBR 15381:2006 - Tintas para construção civil - Edificações não industriais - Determinação do 

grau de empolamento. 

NBR 15382:2006 - Tintas para construção civil - Método de ensaio de tintas para edificações não 

industriais - Determinação da massa específica. 

 

5.3 Verniz sintetico brilhante, 2 demaos 

 

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. As tintas a serem empregadas serão de primeira 

qualidade. 

Serão aplicadas duas demãos de pintura verniz na esquadria de madeira necessário para 

um perfeito acabamento, deixando secar entre as demãos. 

 

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Os materiais e equipamentos conforme definidos e que será objeto de aquisição e 

fornecimento, deverão possuir as características técnicas no mínimo equivalentes às 

especificadas: preferencialmente deverão ser de procedência nacional e fabricados em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT em suas últimas revisões. Além disso, todos os 

materiais independentemente de suas dimensões deverão possuir a marca de identificação do 

fabricante, bem como, o código de referência do mesmo numa das seguintes formas, conforme o 

tipo de material, a saber: 

 

- Fundida ou gravada, em letras maiúsculas legíveis; 

- Etiqueta metálica, rebitada em chapa de alumínio polida ou equivalente, ou ainda, 

- Etiqueta adesiva, indelével, resistente ao tempo e que apresente dificuldade de retirada. 

 

Igualmente, os materiais cujos componentes são fornecidos desmontados, esses deverão 

ser embalados em invólucros apropriados, visando evitar aquisições adicionais desnecessárias 

para cobrir eventuais perdas. 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

6.1 Desmontagem do equipamento TECNO DESING e armazenagem do mesmo 

em local adequado. 

 

Este serviço consiste na retirada de aparelhos e amarzenagem em local adequado, 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura de Cerejeiras 

 

Pag. 15 
Rev_00 

sendo alocado sem dano. O serviço deverá ser feito utilizando equipamentos e ferramentas 

adequadas, seguindo as normas de segurança. 

 

6.2 Colocação de caixas metálicas de interligação no piso conforme layout 

fornecido pelo fabricante VMI TECNOLOGIAS. 

 

Este serviço consiste no rasgo de piso com colocação de caixa de passagens e 

eletroduto PEAD conforme projeto, para passagem dos cabos e instalação de equipamento. O 

serviço deverá ser feito utilizando equipamentos e ferramentas adequadas, seguindo as normas 

de segurança. Esse serviço será realizado de acordo com o projeto e a planilha orçamentária. 

 

6.3 Confecção de aterramento exclusivo para o equipamento com 

aproximadamente 3 a 5 ohms de resistência especificações do fabricante. 

 

Este serviço consiste na confecção de aterramento dos equipamentos, fazendo com 

que os aparelhos fiquem protegidos contra fuga de tensões. O serviço deverá ser feito utilizando 

equipamentos e ferramentas adequadas, seguindo as normas de segurança. Esse serviço será 

realizado de acordo com o projeto e a planilha orçamentária. 

 

6.4 Confecção do quadro de potência para conexão do equipamento conforme 

especificações descriminadas pelo fabricante cx moldada 36ka interruptor diferencial 63 

amp.,380v tipo b, quatro módulos dps, contactora de 80amp., proteção contra falta de fase 

e temporizador ajustado em o,3s de retardo montado em quadro medindo 1,20m x 0,6m x 

0,22m. 

 

Este serviço consiste na instalação de quadro de potência para conexão do 

equipamento conforme especificações descriminadas pelo fabricante caixa moldada 36ka 

interruptor diferencial 63 amp.,380v tipo b, quatro módulos DPS, contactora de 80amp., proteção 

contra falta de fase e temporizador ajustado em o,3s de retardo montado em quadro medindo 

1,20m x 0,6m x 0,22m. O serviço deverá ser feito utilizando equipamentos e ferramentas 

adequadas, seguindo as normas de segurança. Esse serviço será realizado de acordo com o 

projeto e a planilha orçamentária. 

 

6.5 Transformador trifásico 220v para 380v trifásico em caixa blindada potência 

de 80kva com pês antirruídos. 

 

Este serviço consiste na instalação de um transformador trifásico para conversão de 

energia para uma tensão mais alta para funcionamento do equipamento. O serviço deverá ser 

feito utilizando equipamentos e ferramentas adequadas, seguindo as normas de segurança. 

Esse serviço será realizado de acordo com o projeto e a planilha orçamentária. 
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6.6 Quadro para conexão do equipamento de raios-x com proteção contra surtos 

(dps), sistema de proteção contra falta de fase e contactora com capacidade de 150 

amperes nos contatos em caixa metálica 60cm x 50cm x 25cm, instalado. 

 

Este serviço consiste na instalação de Quadro para conexão do equipamento de raios-x 

com proteção contra surtos (dps), sistema de proteção contra falta de fase e contactora com 

capacidade de 150 amperes nos contatos em caixa metálica 60cm x 50cm x 25cm. O serviço 

deverá ser feito utilizando equipamentos e ferramentas adequadas, seguindo as normas de 

segurança. Esse serviço será realizado de acordo com o projeto e a planilha orçamentária. 

 

7.0 DIVERSOS. 

 

7.1 Limpeza final da obra. 

 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. E serão limpos todos os painéis de alvenaria, estrutura aparente, pavimentação, 

revestimento, azulejos, vidros, aparelhos sanitários e etc. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se 

especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nas ferragens das esquadrias. 

 

Referências: 

NBR 7678/1983 - Segurança na execução de obras e serviços. 
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ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

 

Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às normas 

técnicas da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões. 

 

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 9050:2015, no que diz respeito a rampas, 

corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de "pessoas portadoras de 

necessidades especiais". 

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 Provisório, 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 não 

conformidadesverificados na vistoria. 

 

PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo áreas cimentadas, áreas 

verdes, redes de energia, redes hidráulicas, redes de gases canalizados deverão ser corrigidas 

pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 

 

 

 

Cerejeiras, Julho de 2019 

 

 

 

 

_________________________________ 

Responsável técnico 


