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Instalação ......................................................................................................................... 71 
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4.5.2 FORRO .............................................................................................................. 72 
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de fixação. ......................................................................................................................... 72 

4.6 PAVIMENTAÇÃO E GRAMADO ...................................................................................... 72 
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9x19x39cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. ............................................ 73 
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4.7.5 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada 

com colher. ....................................................................................................................... 75 
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até 1,5m de vão. ............................................................................................................... 76 
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mais de 1,5m de vão. ....................................................................................................... 76 
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até 1,5m de vão. ............................................................................................................... 76 
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mureta). AF_03/2021. ...................................................................................................... 77 
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4.8.5 Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura 
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em taliscas. ....................................................................................................................... 82 
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espessura 25mm. .............................................................................................................. 83 
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duas demãos. .................................................................................................................... 85 
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4.10.1 APARELHOS ................................................................................................... 89 
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instalação. ......................................................................................................................... 89 
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4.10.1.7 Torneira cromada de mesa, ½’’ ou ¾’’, para lavatório, padrão popular –

Fornecimento e instalação. ............................................................................................. 91 

4.10.1.8 Torneira cromada de parede de acionamento tipo cotovelo, d = ½’’ – 

Fornecimento e instalação. ............................................................................................. 91 



Avenida Waldomiro Lustosa, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69076-830 

 

14 

 

 

4.10.2 METAIS E ACESSÓRIOS .............................................................................. 91 
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2 NORMAS GERAIS  

 

2.1 MATERIAIS E SERVIÇOS 

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade e 

obedecer às especificações do presente documento, as normas da ABNT no que couber e, 

na falta destas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por 

laboratório tecnológico idôneo. 

A expressão “primeira qualidade” tem, nas presentes especificações, o sentido que lhe é dado 

usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduações de qualidade de um 

mesmo produto, a graduação de qualidade superior. 

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será facultada a 

substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa 

autorização da FISCALIZAÇÃO, para cada caso em particular. A CONTRATADA deverá 

apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo. 

Qualquer ponto mostrado nos desenhos e não descrito na especificação ou descrito nesta 

última e não mostrado nos desenhos deverá ser considerado como se estivesse tanto em um 

como no outro. 

Quando houver diferença entre os desenhos e a especificação a CONTRATADA não deverá 

1 OBJETIVOS  

 

1.1 OBJETIVOS DOS DOCUMENTOS 

Este documento tem por objetivo definir tanto as características técnicas dos serviços a serem 

utilizados para a Adequação da Escola Alice no País das Maravilhas e Construção da 

Quadra Poliesportiva, bem como as condições de apresentação e recebimento de materiais e 

de execução dos serviços referentes às obras civis. 

 

1.2 ABRANGÊNCIA  

Está abrangida por esta Especificação Técnica a realização de todos os serviços destinados à 

Adequação da Escola Alice no País das Maravilhase Construção da Quadra Poliesportiva, 

localizada na cidade de Manaus/Amazonas. 
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continuar os serviços antes de solicitar e/ou receber instruções da FISCALIZAÇÃO, assim 

como qualquer modificação ou adaptação sensível da obra ao projeto deverá ser informada 

com antecedência à FISCALIZAÇÃO da obra para conhecimento e aprovação dos mesmos. 

Esta especificação e os desenhos de projeto devem ser usados sempre em conjunto, nunca 

separadamente, deste modo eles se completam descrevendo o serviço a ser executado e o 

material ou equipamento a ser utilizado. 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto, em sua forma, dimensões, 

concepção arquitetônica e ao presente documento. Devendo a Licitante apresentar em sua 

proposta o plano de execução para conclusão da obra dentro do cronograma previsto. 

A licitante deverá apresentar uma declaração em sua proposta que entregará ao final 

da obra o correspondente ‘’as built’’.  

A licitante deverá apresentar uma declaração em sua proposta que cumprirá todas as 

normas vigentes para o transporte e destinação final de resíduos sólidos. 

 

2.2 SERVIÇOS INACEITÁVEIS 

A CONTRATADA deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem 

de acordo com o projeto e esta especificação, e aqueles que não tenham sido aprovados 

previamente pela FISCALIZAÇÃO. 

 

2.3 ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

2.3.1 Materiais, ferramentas e equipamentos. 

a) Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

b) Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as 

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

sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito 

ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

c) As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, 

especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construção. 
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d) Os equipamentos que a CONTRATADA levar para as obras, ou as instalações 

por ela executada e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser 

executadas e retiradas com autorização formal da Fiscalização. 

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações dos 

fabricantes e demais normas técnicas. 

f) Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar da CONTRATADA a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados 

de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela 

CONTRATADA. 

g) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras dos 

materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a 

respectiva amostra, previamente aprovada pela Fiscalização. 

h) Depois de autenticadas pela Fiscalização e pela CONTRATADA, as amostras serão 

conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer 

tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já 

empregados. 

i) Os materiais que não atenderem às especificações e normas mencionadas não 

poderão ser estocados no canteiro de obras para serem usados. 

 

2.3.2 Equipamentos de Proteção Individual 

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma 

Regulamentadora NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos 

mínimos obrigatórios serão: 

a) Equipamentos para proteção da cabeça 

• Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes 

de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes 

que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados 

junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 

• Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de 

fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 
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• Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 

ferimentos nos olhos. 

• Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação 

nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações. 

• Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar 

irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

b) Equipamentos para Proteção Auditiva 

• Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em que o nível de 

ruído for superior ao estabelecido na NR-15. 

c) Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços 

• Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato 

com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, 

equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. 

Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de 

neoprene. 

d) Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas 

• Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados 

ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

• Calçados de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do 

pé. 

• Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível. 

• Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

e) Equipamentos para proteção respiratória 

• Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

• Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de 

jato de areia. 

• Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos 

provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais 

à saúde. 

f) Equipamentos para proteção do tronco 

• Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e 
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armação de ferros. 

 

2.4 LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

A licitante deverá apresentar declaração em sua proposta que providenciará todo 

licenciamento ambiental aplicável à obra. 

 

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS  

 

3.1 ADMINISTRAÇÃO 

Será exercida no mínimo por Equipe Técnica: Engenheiro Civil e Encarregado 

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência à Fiscalização, o nome do 

engenheiro responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

A Fiscalização fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da 

obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar 

as ordens da Fiscalização. 

 

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES. 

3.2.1 Placa de obra em lona com impressão digital - Instalada 

Executar placa de obra nas dimensões indicada pela contratante. Deverão constar os seguintes 

dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, nome do Autor e Co-Autores do projeto 

ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis 

Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no 

Conselho Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; 

Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais. 

A placa deverá esta instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. Será em lona 

vinilica, com estrutura de madeira, também, internamente em travessas dispostas em cruz. 

Antes de sua execução, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a CONTRATANTE 

para verificar a necessidade de se seguir algum modelo padrão para a placa. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
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3.3.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

Para a correta realização dos serviços deve-se promover a demolição, sem aproveitamento, 

que possui espessura média de 0,15 m e é composta por tijolos cerâmicos furados e seu 

revestimento. Esta demolição pode ser realizada de forma manual ou mecânica, sendo esta 

escolha de responsabilidade da CONTRATADA. Durante a execução deste serviço, a área 

perigosa deverá ser sinalizada de forma adequada, como também deverá ter o seu acesso 

restrito, permitindo apenas pessoas com uso dos EPI's cabíveis para tal execução. Os materiais 

e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços de demolições e remoções 

atenderão às especificações do projeto, bem como às prescrições da NBR 5682. A 

CONTRATADA deverá promover a limpeza da área após a conclusão deste serviço, evitando 

o acúmulo de entulho. 

Critério de Medição: Volume efetivamente demolido. 

 

3.3.2 Demolição de divisórias tipo divilux 

A execução do serviço de retirada de divisórias tipo divilux deverá ser orientada por 

profissional habilitado, utilizando-se equipamentos adequados e obedecendo- se aos critérios 

de segurança recomendados. Deverá ser feita a retirada sem reaproveitamento dos materiais 

retirados, usando da mais perfeita técnica e tomando os devidos cuidados de forma a se evitar 

danos a terceiros. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado removido. 

 

3.3.3 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. 

A execução do serviço de remoção de janelas deverá ser orientada por profissional habilitado, 

utilizando-se equipamentos adequados e obedecendo- se aos critérios de segurança 

recomendados. 

Deverá ser feita a retirada das janelas, com auxílio de marreta e talhadeira, sem 

reaproveitamento dos materiais retirados, usando da mais perfeita técnica e tomando os 

devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros. 

O serviço consiste na retirada de todas as janelas indicados no projeto ou a partir da indicação 

da FISCALIZAÇÃO, atendendo as especificações desse item, bem como as prescrições da 
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NBR 5682 e NR- 18. 

Critério de medição: A medição será por metro quadrado removido. 

 

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

A execução do serviço de remoção de portas deverá ser orientada por profissional habilitado, 

utilizando-se equipamentos adequados e obedecendo- se aos critérios de segurança 

recomendados. 

Deverá ser feita a retirada das portas, com auxílio de marreta e talhadeira, sem 

reaproveitamento dos materiais retirados, usando da mais perfeita técnica e tomando os 

devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros. 

O serviço consiste na retirada de todas as portas indicados no projeto ou a partir da indicação 

da FISCALIZAÇÃO, atendendo as especificações desse item, bem como as prescrições da 

NBR 5682 e NR- 18. 

Critério de medição: A medição será por metro quadrado removido. 

 

3.3.5 Demolição de piso de alta resistência. 

Para a correta realização dos serviços deve-se promover a demolição piso de alta 

resistência, sem aproveitamento. Esta demolição pode ser realizada de forma manual ou 

mecânica, sendo esta escolha de responsabilidade da CONTRATADA. Durante a execução 

deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada de forma adequada, como também 

deverá ter o seu acesso restrito, permitindo apenas pessoas com uso dos EPI's cabíveis para 

tal execução. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços de 

demolições e remoções atenderão às especificações do projeto, bem como às prescrições da 

NBR 5682. A CONTRATADA deverá promover a limpeza da área após a conclusão deste 

serviço, evitando o acúmulo de entulho. 

Critério de Medição: A medição será por metro removido. 

 

3.3.6 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. 

Deverá ser feita a demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, com auxílio 

de marreta e talhadeira, sem reaproveitamento dos materiais retirados, usando da mais perfeita 
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técnica tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado de demolição. 

 

3.3.7 Demolição de concreto simples 

Para a correta realização dos serviços deve-se promover a demolição de concreto simples, 

sem aproveitamento. Esta demolição pode ser realizada de forma manual ou mecânica, 

sendo esta escolha de responsabilidade da CONTRATADA. Durante a execução deste 

serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada de forma adequada, como também deverá ter o 

seu acesso restrito, permitindo apenas pessoas com uso dos EPI's cabíveis para tal execução. 

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços de demolições e 

remoções atenderão às especificações do projeto, bem como às prescrições da NBR 5682. A 

CONTRATADA deverá promover a limpeza da área após a conclusão deste serviço, evitando 

o acúmulo de entulho. 

Critério de Medição: A medição será por volume efetivamente demolido. 

 

3.3.8 Retirada de placas divisórias de granilite 

A execução do serviço de retirada de placas divisórias de granilite deverá ser orientada por 

profissional habilitado, utilizando-se equipamentos adequados e obedecendo- se aos critérios 

de segurança recomendados. Deverá ser feita a retirada sem reaproveitamento dos materiais 

retirados, usando da mais perfeita técnica e tomando os devidos cuidados de forma a se evitar 

danos a terceiros. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado removido. 

 

3.3.9 Retirada de bancada de granito (ou mármore) 

A Contratada deverá executar a remoção das bancadas de granito nos locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO, tomando-se todo cuidado necessário para o posterior reaproveitamento. 

A contratada deverá ter bastante zelo quando da guarda da bancada devendo armazená-la 

em local coberto, seco e seguro, a ser definido pela FISCALIZAÇÃO. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado removido. 

 

3.3.10 Remoção de pia 



Avenida Waldomiro Lustosa, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69076-830 

 

27 

 

 

Deverá ser removida a pia da cozinha, sem reaproveitamento, com todo o cuidado para não 

danificar a superfície de contato. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado removido. 

 

3.3.11 Desmontagem e remoção de elevador 

Deverão ser protegidos os pisos e paredes, evitando danificar os mesmos. Deverá ser dada 

especial atenção quanto ao uso efetivo e potencial dos equipamentos de proteção individual 

- EPI e coletiva – EPC, especialmente na ocasião da retirada do elevador a ser substituído e 

quando o poço ficar sem as portas dos pavimentos, devendo-se instalar tapumes 

(devidamente dimensionados) nos vãos das portas com aposição de placas com os dizeres: 

“Risco de queda, afaste-se”, tudo de acordo com o preceituado na NR 18. Todo o material 

oriundo da desmontagem do elevador deverá ser retirado do canteiro, ou alocado em locais 

determinados pela fiscalização.  

Critério de Medição: A medição será por unidade removida.  

 

3.4 SUPERESTRUTURA 

3.4.1 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016. 

O concreto será dosado conforme com o estabelecido na NBR 6118. A dosagem, baseada na 

correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água-

cimento levando-se em conta a trabalhabilidade desejada, deve satisfazer as seguintes 

condições:  

A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto será de 350 kg;  

A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixado de maneira obter-se 

um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego, devendo estar entre 30% e 50%.  

A quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.  

A resistência característica para o cálculo será fck >= 25 MPa. 

Critério de medição: A medição será por volume concretado. 

 

3.4.2 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 

madeira serrada, 2 utilizações. 
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As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios da NBR 7190/1982 (NB-11/1951) e/ou da 

NBR 8800/1986 (NB-14/1986) e às prescrições da EB-1/. 

As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies 

tenham suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada. 

As formas devem ser retiradas sem choque, obedecendo a um programa de desforma 

elaborado de acordo com o tipo de estrutura, as resistências de concreto alcançadas e das 

orientações emanadas do responsável pelo projeto estrutural. A Construtora providenciará a 

retirada das formas, obedecendo ao artigo 14.2 da NB-1/78. 

No caso de falhas de concretagem constatadas após a desforma, serão providenciadas 

medidas corretivas, compreendendo demolição, remoção do material demolido e 

recomposição, com emprego de materiais adequados a cada caso, a serem aprovados pela 

Fiscalização. 

Critério de medição: A medição será metro quadrado. 

 

3.4.3 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. af_12/2015 

O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza significativamente a 

segregação entre seus componentes, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a 

altura de lançamento e a densidade de armadura. Estes cuidados devem ser majorados quando 

a altura de queda livre do concreto ultrapassar 2 m, no caso de peças estreitas e altas, de 

modo a evitar a segregação e falta de argamassa (como nos pés de pilares e nas juntas de 

concretagem de paredes). 

Critério de Medição: A medição será por metro cubico. 

 

3.5 PAREDES E PAINÉIS 

3.5.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Serão de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e 

não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas. Porosidade específica inferior a 
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20%. 

As alvenarias obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto de 

Arquitetura, tendo como base os elementos estruturais já existentes.  

As espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura referem-se às paredes depois de revestidas.  

Deverá ser cuidado para não se deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos e nem 

executá-los muito alto de uma só vez. 

As alvenarias apoiadas em alicerces serão executadas, no mínimo, 24 h após a 

impermeabilização desses alicerces. 

O assentamento dos componentes cerâmicos será executado necessariamente com juntas de 

amarração. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 

As juntas de argamassa terão, no máximo, 10 mm. Serão alargadas ou rebaixadas, à ponta 

de colher, para que o emboço adira fortemente. Na execução de alvenaria de blocos cerâmicos 

é vedada a colocação de componente cerâmico com furos no sentido da espessura das 

paredes. Todas as saliências superiores a 40mm serão construídas com componentes 

cerâmicos. 

A execução da alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações e amarrações 

com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. Após o levantamento dos 

cantos será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a 

horizontalidade fiquem garantidos. 

A alvenaria será interrompida abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espaço será preenchido, 

após sete dias, com argamassa com expansor, cunhas de concreto pré-fabricadas ou tijolos 

maciços dispostos obliquamente. 

Para os locais onde houver mais de um pavimento, o travamento da alvenaria, respeitado o 

prazo de sete dias, será executado depois que as alvenaria do pavimento imediatamente acima 

tenham sido levantadas até igual altura. 

Para o assentamento dos tijolos maciços e blocos cerâmicos será utilizada argamassa pré- 

fabricada à base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo 

termotratada e aditivos. 

Critério de medição: A medição será metro quadrado executado. 

 

3.5.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 
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(espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Idem ao item 3.5.1 

Critério de Medição: A medição será metro quadrado executado. 

 

3.5.3 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão. 

Deverão ser executadas vergas na parte superior de portas, de modo a distribuir corretamente 

a tração impedindo futuras fissuras pontuais nas paredes, a posição e quantidade das barras de 

aço serão determinadas pelo engenheiro residente, obedecendo todos os critérios dispostos 

nas normas vigentes. 

Critério de Medição: A medição será pelo metro de verga moldada. 

 

3.5.4 Divisória cega (N1) – Painel MSO/COLMEIA e=35mm – Montante/Rodapé 

duplo alumínio anod nat – Colocada.  

Fornecimento e instalação de divisória cega por m² (com todos os acessórios): com painéis em 

chapa contraplacada, medindo 1.202 x 2.110 x 35 mm (largura x altura x espessura, em 

milímetros), parte interna em papelão disposto em forma de colmeia e com perfis simples em 

alumínio. Os entulhos provenientes da instalação deverão ser imediatamente removidos aos 

locais direcionados pela FISCALIZAÇÃO. Mantendo o ambiente sempre limpo para uso. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado de divisória montada. 

 

3.5.5 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas 

faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.  

Deverão ser de chapas de gesso acartonado, pré-fabricadas, parafusadas em uma estrutura 

metálica leve. A estrutura, em perfis de chapas zincadas. As paredes deverão ter espessura de 

15 cm. As divisórias devem receber acabamento liso e preparação para pintura. Todas as partes 

metálicas devem receber primer protetor 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.6 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS 
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3.6.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

Fornecimento e execução do chapisco que será aplicado, com colher de pedreiro, com 

argamassa de traço 1:3 de cimento e areia, em preparo com betoneira, após o umedecimento da 

alvenaria de tijolos cerâmicos. 

O chapisco nas alvenarias novas, somente será iniciado depois de embutidas todas as 

canalizações e seus componentes projetados e, após o umedecimento dos panos de alvenaria 

para que a tijolo não absorva a água de hidratação da argamassa. Dever aplicado com colher ou 

desempenadeira fortemente comprimidos contra as superfícies, a fim de garantir sua perfeita 

aderência, e deverão apresentar paramento plano e áspero.  

Critério de medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.6.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014. 

Fornecimento e execução do emboço que será aplicado em massa única, desempolada, com 

argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média), em preparo manual, após a 

aplicação do chapisco. 

O emboço (massa única) nas alvenarias novas, somente será iniciado depois de embutidas 

todas as canalizações e seus componentes projetados e, após a completa pega (cura) das 

argamassas de alvenarias e de chapiscos. Deverão (emboços) ser fortemente comprimidos 

contra as superfícies, a fim de garantir sua perfeita aderência, e deverão apresentar paramento 

plano e áspero. Deve-se atender a espessura de massa única de 10,0 mm. 

Critério de medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.6.3 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014. 

Após a devida preparação das superfícies rebocadas será aplicada a massa corrida, em camadas 

finas e sucessivas, com auxílio de uma desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais 

da superfície e deixá-la bem nivelada. Depois de seca, a massa corrida será lixada, de modo 

que a superfície fique bem regular, de aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões. Serão 

utilizadas lixas comuns de diferentes grossuras, em função da aspereza da superfície. 
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Critério de medição: A medição será por metro quadrado executado. 

 

3.6.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 

af_06/2014. 

Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta látex acrílica, ou equivalente técnico, na 

cor especificada. 

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. 

Aplicar com rolo de lã, respeitando intervalos de 4 horas entre as demãos. 

Deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se 

enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem 

bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, 

lixadas e seladas para receber o acabamento. 

Indicado para paredes novas, o Selador Acrílico impermeabiliza e uniformiza as mais 

diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência. É um fundo 

de cor branco fosco, diluível em água e de rápida secagem. Com grande poder de 

preenchimento e cobertura, pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a 

superfície para os demais cuidados que sua parede necessita. 

Critério de medição: A medição será por metro quadrado executado. 

 

3.6.5 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de 

paredes, para ambiente com área   maior que 10m2, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. af_06/2014. 

Fornecimento e execução do emboço que será aplicado em massa única, desempolada, com 

argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média), em preparo manual, após a 

aplicação do chapisco. 

O emboço (massa única) nas alvenarias novas, somente será iniciado depois de embutidas 

todas as canalizações e seus componentes projetados e, após a completa pega (cura) das 

argamassas de alvenarias e de chapiscos. Deverão (emboços) ser fortemente comprimidos 

contra as superfícies, a fim de garantir sua perfeita aderência, e deverão apresentar paramento 

plano e áspero. Deve-se atender a espessura de massa única de 20,0 mm. 
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Critério de medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.6.6 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão 

popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambientes de 

área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014. 

Será aplicado o revestimento cerâmico, tipo placa esmaltada, fixado com argamassa AC I, de 

acordo com as especificações técnicas e condições encontradas no local. Deverão (cerâmicas) 

ser comprimidos contra as superfícies rebocadas com o auxílio de espaçadores entre as 

cerâmicas, a fim de uniformizar os espaços dos rejuntes. Quando necessário, será utilizado o 

equipamento de corte de cerâmicas com auxílio do disco diamantado e demais peças. Manter 

o ambiente sempre limpo. 

Critério de medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.6.7 Pintura epóxi, duas demãos 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar seca; ser cuidadosamente limpa, retocada e 

preparada de acordo com o tipo de pintura que irá receber. Cada demão de tinta só deverá ser 

aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Devem ser adotados cuidados 

especiais no sentido de evitar salpicos de tintas em superfícies não destinadas a pintura 

(esquadrias e ferragens, vidros, pisos etc.), utilizando-se mantas de tecido ou plástico, papel, 

fitas crepe e outros. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver ainda fresca, utilizando-se um removedor específico. Após toda etapa 

de lixamento, a superfície deverá ser limpa com escova de pelo e em seguida com pano seco, 

a fim de remover todo o pó antes da aplicação da demão seguinte.  

Critério de medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.7 SOLEIRAS E PEITORIL 

3.7.1 Peitoril em granilite, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento e areia média), preparo manual da argamassa. 

Recomenda-se o uso de peitoris nas janelas do tipo padronizado, para melhor acabamento e 

proteção contra infiltração de água de chuva através da junção de esquadria com a alvenaria 

sobre a qual se apóiam. É necessário sempre prever pingadeira e rebaixo, observando o 
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balanço externo, e de cada lado, o comprimento de 5cm superior ao do vão acabado, no 

mínimo. 

Critério de medição: A medição será por metro linear 

 

3.7.2 Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0m. 

As soleiras nos locais estipulados no Projeto, (onde houver mudança de piso e/ou de nível), 

onde serão colocadas soleiras em granito. As soleiras externas rebaixo e calha, além de 

penetração 4 cm de cada lado, na alvenaria. O assentamento se fará com argamassa de 

cimento e areia fina, no traço 1:3. 

Critério de medição: A medição será por metro linear 

 

3.7.3 Rodapé para piso de alta resistência em acabamento com canto vivo 

desempenado h=7cm – Fornecimento e Instalação 

Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm – 

fornecimento e instalação, deverá esta conforme indicação, todas as etapas do processo 

executivo é deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as 

indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Critério de medição: A medição será por metro linear 

 

3.8 PAVIMENTAÇÃO E GRAMADO 

3.8.1 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico 

com betoneira 400L. 

Todos os componentes da argamassa deverão ser medidos em peso. A água e os aditivos 

líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em volume. É vedado o carregamento da 

betoneira acima de sua capacidade ou a execução de operações que violem as recomendações 

do Fabricante. 

A betoneira deverá ser limpa após cada período de produção de modo que o material que 

eventualmente ficou aderido seja removido e, portanto, não prejudique as futuras betonadas. 

Argamassa parcialmente endurecida não deverá ser reaproveitado para nova mistura. 

Para a argamassa feita na obra, o cimento poderá ser medido por contagem de sacos, tomadas 

as devidas precauções para garantir a exatidão do peso declarado de cada saco, e os 
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agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensões definidas nos estudos de 

dosagem, previamente aferidas e aprovadas pela Fiscalização. 

Critério de medição: A medição será por metro quadrado 

 

3.8.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. 

As peças de cerâmica 35x35cm, tipo esmaltada extra, serão de procedência conhecida e 

idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a 

que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho.  

Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e 

dimensões perfeitamente regulares. 

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão 

empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e 

demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, 

juntamente com os ladrilhos. 

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao 

revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos 

serviços de instalações embutidas. No caso de pisos sobre solo, a base será constituída 

por um lastro de concreto magro, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura 

indicada no projeto. No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso será constituído 

por uma argamassa de regularização, no traço 1:3, quando não especificado pelo projeto 

ou FISCALIZAÇÃO. As superfícies dos contrapisos serão ásperas, com textura rugosa. 

O assentamento dos pisos cerâmicos, de preferência, será iniciado após a conclusão das 

paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os contrapisos 

deverão ser limpos e lavados cuidadosamente. 

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a 

fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro 

da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de 

assentamento será lançada e espalhada uniformemente com auxílio de réguas de alumínio 

ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm.  
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A argamassa de assentamento será constituída por cimento e areia média ou fina, no traço 

volumétrico 1:5, quando não especificado pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. Sobre a 

superfície da argamassa, ainda fresca e bastante úmida, será manualmente polvilhado o 

cimento seco em pó. Em seguida será iniciado o assentamento das cerâmicas, 

previamente imersos em água limpa durante vinte e quatro horas.  

A disposição das cerâmicas deverá ser planejada em função das características da área de 

aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as 

eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais 

no caso de juntas de dilatação, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De 

preferência, as peças recortadas serão assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, 

cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 

batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada 

uniforme, sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso 

e continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5mm. Quarenta e 

oito horas após o assentamento deverá ser realizado o rejuntamento com nata de cimento 

comum ou cimento branco e alvaiade, de conformidade com as especificações de projeto. 

A nata será espalhada sobre o piso e puxada com rodo. Meia hora após a “pega” da nata, 

a superfície será limpa com pano seco ou estopa.  

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza 

final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido 

muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o 

rejuntamento. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, 

de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, 

bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, 

de conformidade com as indicações do projeto. 

Critério de Medição: Revestimento cerâmico será medido por Metro Quadrado “in loco”, e 

expressa em M². 

 

3.8.3 Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. Af_09/2020  
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Neste serviço estão inclusos a junta plástica, os agregados de alta resistência, o cimento, a 

resina acrílica e a polidora de piso, além de toda a mão de obra necessária para o 

acabamento final do serviço.  

O piso deverá ser assentado sobre contrapiso nivelado e rugoso, a fim de proporcionar 

aderência entre as camadas. A argamassa do piso de alta resistência deverá ser composta 

de agregados de alta dureza, grande resistência à compressão e a abrasão. 

A primeira etapa da aplicação será o assentamento das juntas plásticas, nas dimensões de 

17 x 3mm, fixando-as com uma fina camada de argamassa de cimento e areia (3:1), com 

exceção dos cruzamentos das juntas. Os quadros formados pelas juntas não devem 

ultrapassar a medida de 1,50m x 1,50m.  

Após, deve-se lançar a mistura formada pelos agregados de alta resistência e cimento, 

originando uma camada com espessura mínima de 12 mm, adensar a argamassa e 

sarrafear com o emprego de uma régua metálica. Depois deste processo, deve-se realizar 

a cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento da superfície.  

O polimento deverá ser executado com uso de máquina politriz com esmeril de grãos 36 

e 60. Em seguida, vem o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que 

se espalha uma nata de cimento para calafetar os poros do piso. Após 4 dias, fazer o 

acabamento usando máquina esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e 

dar o acabamento liso. A finalização se dará com a superfície limpa e seca, utilizando 

duas demãos de resina acrílica. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.8.4 Piso tátil alerta ou direcional de borracha assentado c/ cola – 5mm – 

Fornecimento e Instalação  

O piso tátil é formado por placas de borracha antiderrapantes com superfícies de relevo 

direcionais regularmente dispostos para orientar pessoas com deficiência visual, facilitando 

sua locomoção e ampliando suas condições de acesso. 

São dois tipos de placas: a direcional, com linhas longitudinais em relevo para demarcar a 

direção e a de alerta, formada por superfície tipo moeda para indicação da mudança de 

direção. A forma como são dispostas, determina a direção a ser seguida. 

Para sua instalação, o contra piso deve estar limpo, firme, sem rachaduras ou peças soltas e 
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irregulares. Para contra pisos que necessitam regularização, é necessário solicitar a consulta 

de um especialista da área. 

Critério de Medição: A medição será por metro linear intalado. 

 

3.9 ESQUADRIAS 

3.9.1 Porta em aço de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação. af_08/2015. 

Porta nas dimensões estabelecidas em projeto LxH, onde L=largura e H=altura, em aço, 

acabamento com pintura em esmalte sintético, acabamento fosco, na cor indicada em projeto, 

sobre fundo para galvanizados, inclusive ferragens e acessórios. Será aplicado esmalte 

sintético industrial ou automotivo, com pistola, com no mínimo de duas demãos, até um 

perfeito cobrimento. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.9.2 Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento 

e Instalação. 

Será fornecido e assentado basculante em local especificado em projeto. 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aço deverão respeitar as indicações e detalhes 

do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas 

de aço utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de 

superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de 

resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A 

associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir 

uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. 

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a 

colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das 

esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com 

porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem 

introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as asperezas 
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limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados com brocas 

ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção). 

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda 

serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da 

solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser 

submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado. 

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 

movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento 

das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou 

dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de 

águas pluviais. 

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar 

choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e 

cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 

no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 

dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de 

contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo 

adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e 

estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos 

chumbadores ou marcos. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato 

das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados 

igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.9.3 Janela guilhotina e quadro fixo, em alumínio branco, escluso vidros – 

Fornecimento e instalação 

Fornecimento e instalação de janela guilhotina em alumínio branco, com dimensões e detalhes 

conforme consta no projeto de esquadrias.  



Avenida Waldomiro Lustosa, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69076-830 

 

40 

 

 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverão ser isentos de defeitos de fabricação e as 

dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso,bem como aos 

requisitos estéticos indicados no projeto.  

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 

movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento 

das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis deverão ser providas de pingadeiras 

ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração 

de águas pluviais.  

Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias deverão ser recobertas com 

papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de 

montagem.  

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 

no projeto. Na colocação, não poderão ser forçadas a se acomodarem em vãos fora de 

esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias deverão ser 

instaladas através de contra marcos ou chumbadores de aço rigidamente fixados na alvenaria 

ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não 

deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.  

Antes da ligação, as peças de aço deverão ser pintadas com tinta à base de cromato de zinco. 

As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, 

sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas.  

Após a instalação, as esquadrias em alumínio deverão ser protegidas com aplicação de 

vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por 

ocasião da limpeza final. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.9.4 Instalação de vidro liso incolor, E=6mm, em esquadria de alumínio ou PVC, 

fixado em baguete. AF_01/2021 

Os serviços de envidraçamento serão executados rigorosamente, de acordo com os detalhes do 

projeto arquitetônico. A espessura dos vidros será  dimensionada em função das áreas das 

aberturas, distâncias das mesmas em relação ao piso, vibração e exposição a ventos 

dominantes. Os vidros a serem empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, 
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ondulações, sombras ou defeitos. Deverão satisfazer EB-92/55 "vidro plano transparente 

comum". Serão admitidos exclusivamente vidros de qualidade: A, conforme definição da EB-

92/55. Terá a espessura de 6 mm, com tolerância em mm, de menos 0,3  e mais 0,1. 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado. 

 

3.9.5 Porta de vidro 4 folhas, 2 fixas e 2 de correr – 3,53x2,10m – Fornecimento e 

Instalação 

As portas serão compostas de vidro temperado, 10 mm de espessura, na tonalidade incolor 

com todos os complementos metálicos em alumínio branco para sua fixação, de acordo com o 

especificado em projeto ou determinado pela fiscalização. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.9.6 Porta de vidro 2 folhas de abrir com bandeirola – 2,20x2,60m – Fornecimento e 

Instalação 

As portas serão compostas de vidro temperado, 10 mm de espessura, na tonalidade incolor 

com todos os complementos metálicos em alumínio branco para sua fixação, de acordo com o 

especificado em projeto ou determinado pela fiscalização. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.9.7 Painel de vidro 7 folhas deslizantes – 7,15x2,60m – Fornecimento e Instalação 

As portas serão compostas de vidro temperado, 10 mm de espessura, na tonalidade incolor 

com todos os complementos metálicos em alumínio branco para sua fixação, de acordo com o 

especificado em projeto ou determinado pela fiscalização. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.9.8 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. AF_12/2019 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverão respeitar as indicações e detalhes do 

projeto, isentos de defeitos de fabricação. As dimensões deverão atender às exigências de 

resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. Todas 

as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de modo a 

verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato. 
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Critério de Medição: A medição será por metro quadrado 

 

3.10 LOUÇAS E METAIS. 

3.10.1 Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça 

branca sem assento – Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e assentamento Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo 

frontal com louça branca sem assento, em local indicado em projeto e/ou conforme a 

orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.2 Mictório sifonado de louça branca padrão médio – Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e assentamento de mictório sifonado de louça branca padrão médio em local 

indicado em projeto e/ou conforme a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.3 Lavatório louça branca, suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, 

incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plásticoe torneira 

cromada de mesa, padrão popular – fornecimento e instalação. AF_12/2013. 

A instalação será realizada a partir das seguintes recomendações: 

As paredes bem como o piso devem formar um ângulo reto (esquadro) para um perfeito 

ajuste entre as peças. Em caso de desnível, efetuar correção. 

A fixação das peças deve ser feita com parafusos e buchas (S.8), evitando a fixação com 

cimento (chumbamento). Deixar conexão de entrada de água a 60 cm e a saída de esgoto a 

50cm do piso acabado. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.10.4 Assento sanitário convencional – Fornecimento e Instalação 

De plástico branco na cor branca, deve seguir os conforme orientação da FISCALIZAÇÃO 

e/ou em locais indicados em projeto arquitetônicos. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 
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3.10.5 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 

1500ml. 

Fornecimento e instalação de saboneteira plástica tipo dispenser em local indicado em projeto 

ou pela fiscalização. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.6 Porta papel toalha plástico – Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e instalação de porta papel toalha plástico em local indicado em projeto ou pela 

fiscalização. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.7 Dispenser de plástico para papel higiênico de rolo – Fornecimento e Instalação. 

Fornecimento e instalação de dispenser de plástico para papel higiênico de rolo. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.8 Torneira cromada de bancada de acionamento tipo cotovelo, d=1/2” – 

Fornecimento e Instalação. 

Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada 

diâmetro ½’, de acordo com especificação de projeto. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.9  Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede – 

Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e instalação de barra de apoio para portadores de necessidades especiais, na 

dimensão de 70cm, executada em tubo de aço inox, Ø nominal 2", com apoios circulares 

em  chapa  de  aço  inox  escovado,  fixados  à  parede  por  meio  de  parafusos  de  cabeça 

abaulada, com sextavado interno, de aço inox 304 (A2) M8x50mm e buchas de nylon S10. 

A barra de apoio deverá ser posicionada conforme a indicação do projeto de arquitetura. Para 

receber a barra, a parede deverá ser furada conforme indicado pelo fabricante, em seguida a 

barra deverá ser presa à parede por parafusos de fixação que acompanham o produto. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 
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3.10.10 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na 

parede – Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e instalação de barra de apoio para portadores de necessidades especiais, na 

dimensão de 80cm, executada em tubo de aço inox, Ø nominal 2", com apoios circulares 

em  chapa  de  aço  inox  escovado,  fixados  à  parede  por  meio  de  parafusos  de  cabeça 

abaulada, com sextavado interno, de aço inox 304 (A2) M8x50mm e buchas de nylon S10. 

A barra de apoio deverá ser posicionada conforme a indicação do projeto de arquitetura. Para 

receber a barra, a parede deverá ser furada conforme indicado pelo fabricante, em seguida a 

barra deverá ser presa à parede por parafusos de fixação que acompanham o produto. 

Critério de Medição: A medição será porunidade instalada. 

 

3.10.11 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em 

metal cromado e sifão flexível em PVC – Fornecimento e Instalação. 

Fornecimento e instalação de cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo 

americana em metal cromado e sifão em pvc. Todas as etapas do processo executivo deverão 

ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem 

como com as diretrizes gerais da ABNT. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.12 Torneira cromada longa, de parede, ½” ou ¾”, para pia de cozinha, padrão 

popular – Fornecimento e Instalação. 

Fornecimento e instalação de torneira cromada longa, de parede, ½” ou ¾”, para pia de 

cozinha, padrão popular 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.13 Revestimento de granito para bancadas 

A Contratada deverá fornecer e instalar revestimento de granito com espessura de 2cm, 

assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com argamassa 

pré-fabricada para rejuntamento 

Critério de Medição: A medição será por metro quadrado 
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3.10.14 Pia industrial com apoio lateral com 2 cuba (Padrão Seduc) – Incluso 

válvula cromada, sifão de PVC flexível e torneira cromada. 

Fornecimento de pia industrial de acordo com projeto arquitetônico, incluso válvula cromada, 

sifão flexível de PVC e torneira cromada longa de parede. Instalado em local indicado em 

projeto e/ou de acordo com orientação da fiscalização.  

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.15Bancada de granito cinza polido 0,50X0,60cm, com cuba de embutir oval louça 

branca 35x50cm, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, eng ate 30cm flexível 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular – fornecimento e 

instalação.AF_12/2013. 

Serão fornecidas bancadas de granito polido cinza, assentadas com argamassa pré-fabricada 

de cimento colante, com roda banca e cuba de embutir de aço inoxidável, válvula americana 

em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de 

parede, 1/2 ou ¾, para pia de cozinha, padrão popular, com dimensões definidas em projeto, 

nos locais indicados em projeto, e/ou de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.10.16Bancada/prateleira de granito e=0,025m L=0,60m, acabamento simples – 

Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e assentamento de bancada / prateleira de granito, espessura de 0,025 metro. 

Juntamente, o especificado em projeto ou, de acordo com determinação da FISCALIZAÇÃO, 

que compreende a execução de todos os serviços.  

Critério de medição: A medição será por metro linear instalado. 

 

3.10.17Tanque de aço inoxidável com torneira – Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e instalação de tanque de aço inoxidável, incluso torneira de metal cromado 

padrão popular deverá esta conforme indicação, todas as etapas do processo executivo e 

deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de 

projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Critério de medição: A medição será por unidade. 
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3.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

3.11.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – 

fornecimento e instalação. AF_12/2014 

Os tubos de PVC soldável DN 25 mm, instalado em ramal ou sub – ramal de agua deverá esta 

conforme indicação, todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por metro linear. 

 

3.11.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – 

fornecimento e instalação. AF_12/2014 

Os tubos de PVC soldável DN 32 mm, instalado em ramal ou sub – ramal de agua deverá esta 

conforme indicação, todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por metro linear. 

 

3.11.3 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de 

água – fornecimento e instalação. AF_12/2014 

O material deve ser de PVC com bitola de 25 mm; Pressão de serviço (a 20ºC) -  7,5 Kgf/cm² 

(75 m.c.a) com juntas soldadas a frio - dispensa o uso de ferramentas e equipamentos 

sofisticados. Não pode sofrer corrosão. Deve atender a Norma de Referência - NBR 5626. 

Critério de Medição: O Joelho 90° será medido por unidade instalada 

 

3.11.4 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de 

água – fornecimento e instalação. AF_12/2014 

O material deve ser de PVC com bitola de 32 mm; Pressão de serviço (a 20ºC) -  7,5 Kgf/cm² 

(75 m.c.a) com juntas soldadas a frio - dispensa o uso de ferramentas e equipamentos 

sofisticados. Não pode sofrer corrosão. Deve atender a Norma de Referência - NBR 5626. 

Critério de Medição: O Joelho 90° será medido por unidade instalada 
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3.11.5 Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mmx25mm, instalado em ramal de 

distribuição de água – Fornecimento e instalação. 

Fornecimento e instalação de luva de redução de PVC, soldável DN 32X25mm em ramal de 

distribuição de água.  

Critério de Medição: A luva de redução será medida por unidade instalada 

 

3.11.6 TE, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – 

fornecimento e instalação. AF_12/2014 

O Tê de PVC soldável, DN 25 mm, deverá esta conforme indicação, todas as etapas do 

processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de conformidade com 

as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.11.7 União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – 

fornecimento e instalação. AF_12/2017 

União, PVC, soldável, DN 25mm, deverá esta conforme indicação, todas as etapas do 

processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de conformidade com 

as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.11.8 União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – 

fornecimento e instalação. AF_12/2017 

União, PVC, soldável, DN 32mm, deverá esta conforme indicação, todas as etapas do 

processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de conformidade com 

as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

3.12.1 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em 

prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_12/2014. 
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Tubo de PVC série normal DN 50 mm, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário, deverá esta conforme indicação, todas as etapas do processo 

executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as 

indicações de projeto, bem como as diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por metro linear. 

 

3.12.2 Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial DN 50 mm, junta elástica, fornecimento e 

instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, deverá esta 

conforme indicação, todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.12.3 Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50x50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial DN 100 mm, junta elástica, fornecimento 

e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, deverá esta 

conforme indicação, todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.12.4 Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial DN 100 mm, junta elástica, fornecimento 

e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, deverá esta 

conforme indicação, todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 
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Critério de Medição: A medição será por unidade instalada 

 

3.12.5 Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

AF_12/2014  

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, deverá esta 

conforme indicação, todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.12.6 Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50, junta elástica, fornecida e instalada em 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC DN 100x100x50, junta elástica, em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.13 ABRIGO DE GÁS 

3.13.1 Abrigo de gás GLP padrão SEDUC – Exceto conexões 

Será construído o abrigo de gás padrão SEDUC, com paredes em bloco estrutural de concreto, 

laje na cobertura, portões em tela com requadro em tubos, sobre radier, conforme projeto. 

Critério de Medição: A medição será por percentual concluído e atestado. 

 

3.13.2 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 20 

(3/4”), instalado em ramais e sub-ramais de gás – Fornecimento e instalação. 

AF_12/2015 

Neste serviço está incluso o fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com 

costura DN ¾’’ e espessura 2,65 mm. O material deverá ser instalado entre o abrigo de gás e o 

fogão. 

Critério de medição: A medição será por metro linear 
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3.13.3 Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN (3/4”), instalado 

em ramais e sub-ramais de gás – Fornecimento e Instalação. AF_12/2015 

Neste serviço está incluso o fornecimento e instalação joelho de ferro galvanizado 90º, de ¾’’, 

além de fita veda rosca. O material deverá ser instalado entre o abrigo de gás e o fogão. 

Critério de medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.14 DIVERSOS 

3.14.1 Placa de inauguração em aço escovado padrão Seduc. 

A placa de inauguração em aço escovado padrão Seduc, deve seguir os conforme orientação 

da FISCALIZAÇÃO e/ou em locais indicados em projeto arquitetônicos. 

Critério de medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.14.2 Fornecimento e instalação de plataforma vertical (elevador), uma parada. 

Fornecimento e instalação de plataforma vertical (elevador) com desnível vertical de 

3200mm, com capacidade de carga de no mínimo 250kg, com ventilador embutido no teto e 

iluminação de emergência.   

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.14.3 Fornecimento Coifa em aço inox dimensões 1.500x2.000mm, Dotada de saída Ø 

de 400 mm com filtro de 4000mm e chapéu chinês. 

Fornecimento Coifa em aço inox dimensões 1.500x2.000mm, Dotada de saída Ø de 400 mm 

com filtro de 4000mm e chapéu chinês.  

Critério de Medição: A medição será por unidade instalada. 

 

3.15 LIMPEZA 

3.15.1 Limpeza final da obra 

Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, deverá ser executados á todos os 

arremates, limpeza e remoção de quaisquer detritos, materiais e equipamentos, remanescentes 

que julgar necessário e os que à Fiscalização determinar. 

Deverão ser executadas as limpezas periódicas durante o decorrer a obra para manter a 
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organização e conservação dos materiais utilizados. 

Todo o entulho deverá ser removido da obra pela Construtora. 

Deverão ser lavados convenientemente e de acordo com as especificações dos respectivos 

fabricantes, os pisos de cerâmica, ardósia, cimentados, bem como revestimentos de azulejos, 

e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer 

vestígios de tintas, manchas e argamassa. Lavagem final com água em abundância. 

Os vidros serão limpos com esponja de aço, removedor e água, sempre se respeitando as 

especificações e orientações dos respectivos fabricantes. 

Metais Sanitários - serão limpos sempre se respeitando as especificações e orientações dos 

respectivos fabricantes. 

Ferragens - serão limpas com removedor adequado, polindo-se com flanela seca. 

A Construtora manterá entre a data da conclusão da obra e respectivos recebimentos 

definitivos, pessoais para manutenção da limpeza em número suficiente e adequado. 

Será considerada finalizada a obra após inspeção da Fiscalização e aceitação dos serviços 

realizados, ficando a Contratada responsável legalmente, nos termos de normas e do Código 

de Defesa do Consumidor, pela qualidade dos serviços e reparos necessários decorrentes a 

problemas relativos à má execução não perceptíveis imediatamente após a construção. 

Pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático e água de 1:6. Salpicos e 

aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente à lavagem 

com água. 

Aparelhos Sanitários - serão limpos com esponja de aço, sabão e água, sempre se 

respeitando as especificações e orientações dos respectivos fabricantes. 

A licitante deverá apresentar em sua proposta uma declaração onde se compromete a 

cumprir todas as normas de descarte de resíduos sólidos. 

Critério de Medição e Pagamento: A medição será por metro quadrado. 

 

3.15.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³. 

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

basculantes ou em outros equipamentos transportadores sem a utilização de equipamentos 

de carga. 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 
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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, o material estocado na área de carregamento deverá ser 

mantido umedecido, evitando-se poeira. 

Critério de Medição e Pagamento: A medição será por volume de material demolido. 

 

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA 

QUADRA  

 

4.1 PROJETOS EXECUTIVOS 

4.1.1 Elaboração do projeto de fundações  

O projeto de fundações deverá obedecer aos critérios da norma NBR 6122:2010 e NBR 

6118:2014. A área a ser considerada é o setor de ampliação. O projeto deve ser entregue 

contendo as seguintes pranchas: planta de fôrma e detalhamento das ferragens de todas as 

peças de fundação.  

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada considerando a área de projeção da 

edificação, em metro quadrado, delimitada pelos pilares, levando em conta o percentual 

Entregue e aceito pela fiscalização. 

 

4.1.2 Elaboração do projeto de estrutura de concreto 

O projeto de estrutura de concreto deverá abranger a área delimitada pela arquitetura para 

construção da nova edificação, obedecendo aos critérios da norma NBR 6118:2014. O projeto 

deve ser entregue contendo as seguintes pranchas: locação dos pilares, planta de cargas, planta 

de fôrma e detalhamento das ferragens de todas as peças da estrutura (pilares e vigas).  

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada considerando a área de projeção da 

edificação, em metro quadrado, delimitada pelos pilares, levando em conta o percentual 

entregue e aceito pela fiscalização. 

 

4.1.3 Elaboração de projeto de estrutura metálica 

O projeto de estrutura metálica refere-se a área de cobertura da edificação, obedecendo aos 
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critérios da norma NBR 8800:2008. O projeto deve ser entregue contendo as seguintes 

pranchas: planta de cobertura e detalhamento das peças e montagem. 

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada considerando a área de projeção do 

telhado, em metro quadrado, levando em conta o percentual entregue e aceito pela 

fiscalização. 

 

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.2.1 Tapume com telha metálica 

Neste serviço está incluso os seguintes materiais: telha trapezoidal em aço zincado, tábua, 

peças de madeira, prego, além de toda a mão de obra necessária para a instalação do material.   

A Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que todas as 

construções devem ser protegidas por tapumes com altura mínima de 2,20 m em relação ao 

nível do terreno, fixados de forma resistente, e isolando todo o canteiro. Existindo o risco de 

queda de materiais nas edificações vizinhas, estas também devem estar protegidas.   

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado de tapume 

instalado. 

 

4.2.2 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e 

equipamento. 

Deverá ser construído conforme as normas vigentes sobre áreas de vivência em canteiros de 

obras, com todas as instalações provisórias de água, esgoto e energia que sejam necessárias.  

Ao término das obras, a CONTRATADA deverá desmontar ou demolir e remover todas as 

construções e instalações provisórias que executar.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado construído. 

 

4.2.3 Execução de central de forma, produção de argamassa ou concreto em canteiro 

de obra, não incluso mobiliário e equipamento. 

Especificações conforme item 4.2.2.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado construído. 

 

4.2.4 Execução de sondagem a percussão 
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Este serviço consiste na realização de sondagem a percussão (SPT), com apresentação de 

relatório assinado por responsável técnico e entregue à FISCALIZAÇÃO.  A locação do furo 

de sondagem deve ser marcada com a cravação de um piquete de madeira ou material 

apropriado. Neste piquete deve ter gravado a identificação, o tipo de sondagem, número e 

estar suficientemente cravado no solo, servindo de referência de nível para a execução da 

sondagem e posterior determinação de cota, através de nivelamento topográfico. A sondagem 

deve ser iniciada após a limpeza da área necessária para instalação dos equipamentos.  O 

serviço de sondagem deve ser feito sempre com acompanhamento de um técnico habilitado e 

por um geólogo responsável pela classificação das amostras de solo e testemunhos, seguindo 

os critérios da NBR 8036/83.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear de sondagem realizada 

e com resultados apresentados. 

 

4.2.5 Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 

pontaletadas a cada 1,5m com reaproveitamento. 

A locação deverá ser global com a utilização de gabaritos de madeira que envolva o perímetro 

da obra, podendo ter divisões internas, executada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados.  

O gabarito deverá conter marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente 

definidas para demarcação dos eixos dos elementos construtivos, conforme planta de locação. 

O recebimento dos serviços de Locação de Obras será efetuado após a FISCALIZAÇÃO 

realizar as verificações e aferições que julgar necessária. A CONTRATADA providenciará 

toda e qualquer correção de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execução dos 

serviços.   

Critérios de Medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado de gabarito 

construído. 

 

4.3 TRABALHO EM TERRA 

4.3.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma. 

A escavação compreenderá a remoção do solo até as linhas e cotas especificadas no projeto e 

ainda a carga, transporte e descarga do material nas áreas e depósitos previamente aprovados 
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pela Fiscalização. 

A escavação das sapatas só deverá ser realizada após a conferência do gabarito pela 

FISCALIZAÇÃO, obedecendo aos critérios de projeto. É importante salientar que o critério 

para escavação deverá levar em consideração a utilização de fôrmas em seu entorno.  

Durante o trabalho de escavação deve-se garantir a segurança e a estabilidade das paredes das 

sapatas, além de serem levados em consideração aspectos de segurança dos transeuntes, 

devendo ser sinalizados os locais de trabalho, de modo a preservar a integridade dos operários 

e equipamentos utilizados.    

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pelo volume efetivamente escavado. 

 

4.3.2 Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma. 

A escavação compreenderá a remoção do solo até as linhas e cotas especificadas no projeto e 

ainda a carga, transporte e descarga do material nas áreas e depósitos previamente aprovados 

pela Fiscalização. 

A escavação das vigas baldrames só deverá ser realizada após a conferência do gabarito pela 

FISCALIZAÇÃO, obedecendo aos critérios de projeto. É importante salientar que o critério 

para escavação deverá levar em consideração a utilização de fôrmas em seu entorno, podendo 

ser utilizado da técnica de “contra-barranco” apenas sob análise e autorização da 

FISCALIZAÇÃO.  

Durante o trabalho de escavação deve-se garantir a segurança e a estabilidade das paredes das 

vigas, além de serem levados em consideração aspectos de segurança dos transeuntes, 

devendo ser sinalizados os locais de trabalho, de modo a preservar a integridade dos operários 

e equipamentos utilizados. 

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pelo volume efetivamente escavado. 

 

4.3.3 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.  

Este serviço inclui a escavação de valas para assentamento de tubos de hidráulica, esgoto e 

drenagem. 

Durante o trabalho de escavação deve-se garantir a segurança e a estabilidade das paredes das 

vigas, além de serem levados em consideração aspectos de segurança dos transeuntes, 

devendo ser sinalizados os locais de trabalho, de modo a preservar a integridade dos operários 
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e equipamentos utilizados. 

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pelo volume efetivamente escavado. 

 

4.3.4 Apiloamento manual 

Este serviço diz respeito ao apiloamento do fundo das valas das fundações (baldrames e 

sapatas). Para isso, deve-se consolidar o material friável que restou solto no fundo das valas 

de escavação, através da compactação do solo com um soquete, para posterior aplicação da 

camada de concreto magro. 

Critérios de Medição: A medição deverá ser realizada contabilizando a área, em metro 

quadrado, apiloada. 

 

4.3.5 Reaterro manual apiloado com soquete 

Este serviço diz respeito ao reaterro das valas abertas para as fundações (baldrames e sapatas). 

O material utilizado deverá ser o material proveniente das escavações, lançado e compactado, 

em camadas de no máximo 20 cm de espessura, desde que isento de matéria orgânica e 

aprovado pela fiscalização. As camadas deverão apresentar umidade adequada. 

Critérios de Medição: A medição deverá ser realizada contabilizando o volume, em metro 

cúbico, aterrado. 

 

4.4 ESTRUTURA DE CONCRETO 

4.4.1 FUNDAÇÕES 

4.4.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 

serrada, E=25mm, 4 utilizações. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de tábuas, sarrafos, pontaletes e pregos, além disso, 

serra circular para o corte do material, desmoldante para fôrmas de madeira e toda a mão de 

obra necessária para a execução do serviço.  

As fôrmas deverão ser de madeira, com espessura mínima de 25 mm, e deverão se adaptar as 

formas e dimensões do projeto e, quando necessário, obedecer às especificações da NBR 

7190. As fôrmas deverão ter capacidade de suportar as cargas provenientes do lançamento do 

concreto, cargas e impactos eventuais durante a concretagem, devendo estar limpas e isentas 

de elementos estranhos. A montagem das peças deve ser realizada por profissional habilitado, 
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garantindo as dimensões da seção transversal da peça e realizando os travamentos adequados 

na fôrma. É imprescindível a aplicação de desmoldantes na parte interna, para facilitar a 

desfôrma.  

Os passos seguintes à montagem da fôrma só poderão ter continuidade após a aprovação desta 

etapa pela FISCALIZAÇÃO. A desfôrma poderá ser realizada somente 3 dias após a 

concretagem, onde deverá ser feita de maneira cuidadosa para que não ocorra danos à peça. 

Critérios de Medição: A medição será por metro quadrado de fôrma, liberada após a 

desmontagem destas. 

 

4.4.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 

madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações. 

Especificação conforme item 4.4.1.1 

Critérios de Medição: A medição será por metro quadrado de fôrma, liberada após a 

desmontagem destas. 

 

4.4.1.3 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 

Neste serviço está incluso o fornecimento dos materiais para confecção do concreto magro 

(areia, brita, cimento e aditivos) para aplicação nas sapatas, além disso, betoneira para a 

confecção do material e toda a mão de obra necessária para a execução do serviço, tanto para 

a confecção do concreto, quanto para o lançamento deste. 

O traço a ser utilizado para o concreto magro é de 1:4,5:4,5 (cimento, areia média brita 1). 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por contagem de sacos, tomadas 

as devidas precauções para garantir a exatidão do peso declarado de cada saco, e os agregados 

medidos em recipientes (padiolas) com dimensões definidas nos estudos de dosagem, 

previamente aferidas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A betoneira deverá ser limpa após cada período de produção, de modo que o material que, 

eventualmente, ficou aderido seja removido e, portanto, não prejudique as futuras betonadas.  

Concreto parcialmente endurecido não deverá ser reaproveitado para nova mistura. 

O lançamento do concreto magro deverá ser efetuado sobre o solo firme e compactado, além 

disso, a superfície final deve estar nivelada. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por volume, em metro cúbico, lançado 
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e acabado. 

 

4.4.1.4 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita1) – preparo mecânico com betoneira 600l.  

Neste serviço está incluso o fornecimento dos materiais para confecção do concreto magro 

(areia, brita, cimento e aditivos) para aplicação nas vigas baldrames, além disso, betoneira 

para a confecção do material e toda a mão de obra necessária para a execução do serviço, 

tanto para a confecção do concreto, quanto para o lançamento deste. 

Demais especificação conforme item 4.4.1.3  

Critérios de Medição: A medição será por metro quadrado de fôrma, liberada após a 

desmontagem destas. 

 

4.4.1.5 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 600 l. 

Neste serviço está incluso o fornecimento dos materiais para confecção do concreto (areia, 

brita e cimento), além disso, betoneira e toda a mão de obra necessária para a preparação do 

material. 

A dosagem do concreto deverá atender às especificações contidas na NBR 12655:2006 e NBR 

6118:2014, devendo-se adotar a resistência característica do concreto à compressão (fck) de, 

no mínimo, 25 MPa, admitindo-se o consumo mínimo de cimento de 280 kg/m³ e a relação 

água-cimento de até 0,60. O traço apresentado no título deste item é apenas indicativo, para 

que seja atingida a resistência característica indicada, sendo assim, o traço pode ser ajustado 

em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes, sendo 

compatível com as condições de produção de concreto (mistura, transporte, lançamento e 

adensamento) e com a dificuldade da concretagem das peças (dimensões, formato e densidade 

de armadura). A trabalhabilidade deverá ser averiguada através do “ensaio de abatimento do 

tronco de cone” e atender aos critérios normativos. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 
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4.4.1.6 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. af_12/2015 

O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza significativamente a 

segregação entre seus componentes, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a 

altura de lançamento e a densidade de armadura. Estes cuidados devem ser majorados quando 

a altura de queda livre do concreto ultrapassar 2 m, no caso de peças estreitas e altas, de 

modo a evitar a segregação e falta de argamassa (como nos pés de pilares e nas juntas de 

concretagem de paredes). 

Critério de Medição: A medição será por metro cubico. 

 

4.4.1.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm – 

Montagem.  

Neste serviço está incluso o fornecimento do aço estrutural, arame recozido e espaçador, além 

disso, todas as ferramentas e mão de obra necessária para a execução do serviço, tanto para o 

corte do aço, quanto para a armação da peça. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando-se estritamente 

as características do aço, número, camadas, dobramento e espaçamento e bitolas dos diversos 

tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitamente amarrações das armaduras de 

maneira que sejam mantidas nas suas posições durante a concretagem. Emendas somente 

serão permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. 

Os tipos de aço indicados de acordo com os desenhos de projeto, a colocação e as demais 

condições de armadura, deverão obedecer às normas mais recentes da ABNT, pertinentes a 

cada caso: NBR-7480 (Aços para Concreto Armado), NBR-6118 (Barra emendadas 

destinadas a concreto armado) e NBR-7481 (Telas de aço soldado destinado a concreto 

armado).  

As barras deverão ser armazenadas em locais apropriados, sobre pontaletes deitados 

transversalmente, sobre travessias de madeira ou camada superior a 15 cm de brita, de modo a 

evitar contato com o solo. 

Os cortes deverão ser efetuados exatamente conforme indicados nos desenhos, seguindo o 

dobramento que deverá acompanhar o projeto em todas as suas medidas, ganchos, 

comprimentos de ancoragem, etc, obedecendo às instruções de projeto e às Normas da ABNT. 
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Caberá à CONTRATADA planejar o corte das barras, de modo a diminuir ao máximo a 

porcentagem de perdas. Quaisquer alterações no posicionamento, devido à introdução de 

condutores, chumbadores, etc., que obriguem um deslocamento superior a um diâmetro de 

barra, deverão ser comunicadas e submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A amarração das ferragens entre si será executada com arame recozido nº 18. O cobrimento 

deverá obedecer às indicações de projeto, nunca menor que as espessuras prescritas na NBR-

6118, utilizando como apoio às ferragens espaçadores plásticos ou pré-fabricados com 

argamassa de cimento e areia. 

Os passos seguintes à montagem das armações de cada peça só poderão ter continuidade após 

a aprovação desta etapa pela FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, somente 

após a montagem completa da peça. 

 

4.4.1.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10mm – 

Montagem. 

Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, somente 

após a montagem completa da peça. 

 

4.4.1.9 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5mm – 

Montagem.  

Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, somente 

após a montagem completa da peça. 

 

4.4.1.10 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 

16mm – Montagem.  

Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, somente 

após a montagem completa da peça. 
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4.4.1.11 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.  

Neste serviço está incluso o fornecimento do impermeabilizante e toda a mão de obra 

necessária para a preparação e aplicação do material. 

Deverá ser realizada a impermeabilização das paredes de todas as vigas baldrames e sapatas 

de fundação, com aplicação de emulsão asfáltica, de acordo com orientação do fabricante, 

para se evitar a percolação da água pela futura estrutura e futuros pontos de infiltração e 

mofos. 

Critérios de Medição: A medição será feita metro quadrado de impermeabilização realizada. 

 

4.4.2 SUPERESTRUTURA 

4.4.2.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 

madeira serrada, 1 utilização.  

Neste serviço está incluso o fornecimento de tábuas de madeira, peça de madeira 7,5x7,5 cm e 

pregos. Além disso, serra circular para o corte do material, desmoldante para fôrmas de 

madeira e toda a mão de obra necessária para a execução do serviço. 

As fôrmas deverão ser de tábua de madeira serrada com espessura de, no mínimo, 25mm e, 

quando necessário, obedecer às especificações da NBR 7190. As fôrmas deverão ter 

capacidade de suportar as cargas provenientes do lançamento do concreto, cargas e impactos 

eventuais durante a concretagem, devendo estar limpas e isentas de elementos estranhos. 

A montagem das fôrmas deve ser realizada por profissional habilitado, garantindo as 

dimensões da seção transversal das peças estabelecidas em projeto e realizando os 

travamentos adequados, seguindo os procedimentos: (a) posicionar as escoras de madeira, as 

longarinas e as travessas conforme projeto de fôrmas; (b) distribuir as tábuas do assoalho 

sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento residual; (c) conferir o nível do 

assoalho fazendo os ajustes por meio de cunhas nas escoras. 

Para o escoramento, realizá-lo com pontaletes de madeira, levando em consideração o 

escoramento residual das vigas dos três pavimentos abaixo, observando-se as porcentagens de 

75%, 50% e 25% do escoramento total. Deve-se apresentar, pela CONTRATADA, um plano 

de escoramento e este deve ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Os passos seguintes à montagem da fôrma só poderão ter continuidade após a aprovação desta 

etapa pela FISCALIZAÇÃO. É imprescindível a aplicação de desmoldantes na parte interna, 
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para facilitar a desfôrma.  

O início da desfôrma poderá ser realizada somente 7 dias após a concretagem, considerando o 

reescoramento. Esse processo deverá ser realizado de maneira cuidadosa para que não 

ocorram danos à peça.  

Critérios de Medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, da 

superfície da fôrma em contato com o concreto, liberada após a desmontagem destas. 

 

4.4.2.2 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de 

madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de tábuas, sarrafos, pontaletes e pregos, além disso, 

serra circular para o corte do material, desmoldante para fôrmas de madeira e toda a mão de 

obra necessária para a execução do serviço. 

As fôrmas deverão ser em madeira serrada – tábuas (e = 25 mm), sarrafos (2,5 x 7 cm) e 

pontalete (7,5 x 7,5 cm) – e deverão se adaptar as formas e dimensões do projeto e, quando 

necessário, obedecer às especificações da NBR 7190. Deverão ter capacidade de suportar as 

cargas provenientes do lançamento do concreto, cargas e impactos eventuais durante a 

concretagem, devendo estar limpas e isentas de elementos estranhos. A montagem das fôrmas 

deve ser realizada por profissional habilitado, garantindo as dimensões da seção transversal 

das peças estabelecidas em projeto e realizando os travamentos adequados, seguindo os 

seguintes critérios: (a) deve-se posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos 

pilares, providenciando apoios intermediários com escoras em madeira; (b) fixar os encontros 

dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que não ocorram folgas; (c) fixar as 

laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla em cada gravata, para travar o 

conjunto e facilitar a desfôrma; (d) deve-se conferir prumo, nível e ortogonalidade do 

conjunto usando esquadro metálico. 

Os passos seguintes à montagem da fôrma só poderão ter continuidade após a aprovação desta 

etapa pela FISCALIZAÇÃO. É imprescindível a aplicação de desmoldantes na parte interna, 

para facilitar a desfôrma. A desfôrma poderá ser realizada somente 3 dias após a concretagem, 

para as laterais das vigas e 14 dias após a concretagem para o fundo das vigas, considerando o 

reescoramento. Esse processo deverá ser realizado de maneira cuidadosa para que não 

ocorram danos à peça. 
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Critérios de Medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, da 

superfície da fôrma de viga em contato com o concreto, liberada após a desmontagem destas. 

 

4.4.2.3 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas simples, 

pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de tábuas, sarrafos e pregos, além disso, serra 

circular para o corte do material, desmoldante para fôrmas de madeira e toda a mão de obra 

necessária para a execução do serviço. 

As fôrmas deverão ser de madeira, com espessura mínima de 25 mm, e deverão se adaptar as 

formas e dimensões do projeto e, quando necessário, obedecer às especificações da NBR 

7190. Deverão ter capacidade de suportar as cargas provenientes do lançamento do concreto, 

cargas e impactos eventuais durante a concretagem, devendo estar limpas e isentas de 

elementos estranhos. A montagem das fôrmas deve ser realizada por profissional habilitado, 

garantindo as dimensões da seção transversal das peças estabelecidas em projeto e realizando 

os travamentos adequados. Para as faces dos pilares, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, 

que comporão a gravata, espaçados a cada 45 cm, e pregar as tábuas nas gravatas, deixando 

10 cm de sarrafo livre em ambos os lados para o futuro travamento das peças. Deve-se 

conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico. 

Os passos seguintes à montagem da fôrma só poderão ter continuidade após a aprovação desta 

etapa pela FISCALIZAÇÃO. É imprescindível a aplicação de desmoldantes na parte interna, 

para facilitar a desfôrma. A desfôrma poderá ser realizada somente 3 dias após a concretagem, 

onde deverá ser feita de maneira cuidadosa para que não ocorra danos à peça. 

Critérios de Medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, da 

superfície da fôrma pos pilares em contato com o concreto, liberada após a desmontagem 

destas. 

 

4.4.2.4 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 600 l. 

Especificação conforme item 4.4.1.5  

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 
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4.4.2.5 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. af_12/2015 

Especificação conforme item 4.4.1.6  

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 

 

4.4.2.6 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3mm – 

Montagem.  

Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, após a 

montagem completa da peça. 

 

4.4.2.7 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0mm – 

Montagem.  

Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, após a 

montagem completa da peça. 

 

4.4.2.8 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12,5mm – 

Montagem.  

Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, após a 

montagem completa da peça. 

 

4.4.2.9 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 16,0mm – 

Montagem.  
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Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, após a 

montagem completa da peça. 

 

4.4.2.10 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em 

um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3mm – 

Montagem.  

Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, após a 

montagem completa da peça. 

 

4.4.2.11 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em 

um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0mm – 

Montagem.  

Especificação conforme item 4.4.1.7 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, após a 

montagem completa da peça. 

 

4.4.3 PISO 

4.4.3.1 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 600 l. 

Neste serviço está incluso o fornecimento dos materiais para confecção do concreto (areia, 

brita e cimento), além disso, betoneira e toda a mão de obra necessária para a preparação do 

material. 

A dosagem do concreto deverá atender às especificações contidas na NBR 12655:2006 e NBR 

6118:2014, devendo-se adotar a resistência característica do concreto à compressão (fck) de, 

no mínimo, 15 Mpa. O traço apresentado no título deste item é apenas indicativo, para que 

seja atingida a resistência característica indicada, sendo assim, o traço pode ser ajustado em 

função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes, sendo 

compatível com as condições de produção de concreto (mistura, transporte, lançamento e 
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adensamento) e com a dificuldade da concretagem das peças (dimensões, formato e densidade 

de armadura). A trabalhabilidade deverá ser averiguada através do “ensaio de abatimento do 

tronco de cone” e atender aos critérios normativos. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 

 

4.4.3.2 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. af_12/2015 

Especificação conforme item 4.4.1.6  

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 

 

4.4.4 BANCO 

4.4.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. 

Especificação conforme item 4.4.2.3 

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, da 

superfície da fôrma de viga em contato com o concreto, liberada após a desmontagem destas. 

 

4.4.4.2 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 

madeira serrada, 1 utilização. 

Especificação conforme item 4.4.2.1 

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, da 

superfície da fôrma de viga em contato com o concreto, liberada após a desmontagem destas. 

 

4.4.4.3 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 600 l. 

Especificação conforme item 4.4.3.1  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 

 



Avenida Waldomiro Lustosa, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69076-830 

 

67 

 

 

4.4.4.4 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. af_12/2015 

Especificação conforme item 4.4.1.6  

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 

 

4.4.5 BANCADAS 

4.4.5.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa 

de madeira compensada resinada, 8 utilizações. 

Especificação conforme item 4.4.2.1 

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, da 

superfície da fôrma de viga em contato com o concreto, liberada após a desmontagem destas. 

 

4.4.5.2 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 

utilizações. 

Especificação conforme item 4.4.2.3 

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, da 

superfície da fôrma de viga em contato com o concreto, liberada após a desmontagem destas. 

 

4.4.5.3 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 600 l. 

Especificação conforme item 4.4.3.1  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 

 

4.4.5.4 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. af_12/2015 

Especificação conforme item 4.4.1.6  

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pelo volume, em metro cúbico, 

preparado. 
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4.4.5.5 Armação aço CA-50 p/ 1,0m³ de concreto. 

Neste serviço está incluso o fornecimento do aço estrutural, arame recozido e espaçadores, 

além disso, todas as ferramentas e mão de obra necessária para a execução do serviço, tanto 

para o corte do aço, quanto para a armação da peça. 

As barras deverão ser armazenadas em locais apropriados, sobre pontaletes deitados 

transversalmente, sobre travessias de madeira ou camada superior a 15 cm de brita, de modo a 

evitar contato com o solo. Caberá à CONTRATADA planejar o corte das barras, de modo a 

diminuir ao máximo a porcentagem de perdas. 

A amarração das ferragens entre si será executada com arame recozido nº 18. O cobrimento 

nunca deverá ser menor que as espessuras prescritas na NBR-6118, utilizando como apoio às 

ferragens espaçadores plásticos ou pré-fabricados com argamassa de cimento e areia.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pelo peso de aço, em quilo, após a 

montagem completa da peça. 

 

4.5 FORROS E COBERTURA 

4.5.1 Cobertura 

4.5.1.1 Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 15 m, fornecimento e 

montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os 

serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de 

acabamento. 

Neste serviço está incluso o fornecimento dos perfis em aço, acessórios para montagem e 

instalação da tesoura com uso de guindaste, além disso, toda a mão de obra necessária para a 

execução do serviço. 

A estrutura metálica deverá ser projetada, fabricada e inspecionada tendo por base as normas 

técnicas. Todos os conflitos entre esta especificação, normas e desenhos, deverão ser 

apresentados à FISCALIZAÇÃO e aprovados por escrito pelo mesmo, antes de iniciar o 

projeto de fabricação das estruturas. 

Materiais que apresentem defeitos irrecuperáveis, fabricação inadequada, excesso de reparos 

ou que não estejam de acordo com os requisitos desta Especificação poderão ser rejeitados, 

mesmo que a constatação das irregularidades ocorra após a aceitação, por ocasião de 
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inspeção. Todos os materiais laminados empregados deverão ser laminados de tarugos novos 

e nunca de tarugos relaminados ou rejeitados, ainda que novos.  

As despesas decorrentes de qualquer erro de oficina ou de obra que impeça a conexão, 

montagem e ajustamento das partes, ficarão a expensas da CONTRATADA. A 

CONTRATADA deverá indicar nos seus desenhos de fabricação, dimensões, tipos, locação e 

demais características, os tipos de parafusos e soldas.  

Conforme o estado de aço e a pedido da FISCALIZAÇÃO, poderá se proceder a limpeza com 

jateamento de areia sob pressão. A preparação das bordas de juntas, quando necessária, 

poderá ser feita em geral, por abrasão ou maçarico e, em casos especiais, por mecanização e 

aplainamento.  

(a) Para a execução do serviço, levar em consideração os seguintes procedimentos: 

(b) Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura; 

(c) Realizar os cortes das peças; 

(d) Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura e  

posteriormente os montantes e as diagonais. As ligações entre as peças deverão ser executadas 

por meio de soldas com eletrodo E7018; 

(e) Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da tesoura. Estes 

perfis serão soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado); 

(f) Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, 

paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;   

(g) Fixar a tesoura com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na tesoura (uma em cada 

lado da linha da tesoura, na parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores 

Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto;  

(h) Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido 

previstas), com o emprego de cantoneiras de aço.  

Critério de medição: A medição será por unidade de treliça instalada. 

 

4.5.1.2 Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 

vertical.  

Neste serviço está incluso o fornecimento dos perfis em aço, acessórios para montagem e 
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instalação da trama com uso de guincho, além disso, toda a mão de obra necessária para a 

execução do serviço. 

A estrutura metálica deverá ser projetada, fabricada e inspecionada tendo por base as normas 

técnicas. Todos os conflitos entre esta especificação, normas e desenhos, deverão ser 

apresentados à FISCALIZAÇÃO e aprovados por escrito pelo mesmo, antes de iniciar o 

projeto de fabricação das estruturas. 

Materiais que apresentem defeitos irrecuperáveis, fabricação inadequada, excesso de reparos 

ou que não estejam de acordo com os requisitos desta especificação poderão ser rejeitados, 

mesmo que a constatação das irregularidades ocorra após a aceitação, por ocasião de 

inspeção. Todos os materiais laminados empregados deverão ser laminados de tarugos novos 

e nunca de tarugos relaminados ou rejeitados, ainda que novos.  

As despesas decorrentes de qualquer erro de oficina ou de obra que impeça a conexão, 

montagem e ajustamento das partes, ficarão a expensas da CONTRATADA. A 

CONTRATADA deverá indicar nos seus desenhos de fabricação, dimensões, tipos, locação e 

demais características, os tipos de parafusos e soldas.  

Conforme o estado do aço e a pedido da FISCALIZAÇÃO, poderá se proceder a limpeza com 

jateamento de areia sob pressão. A preparação das bordas de juntas, quando necessária, 

poderá ser feita em geral, por abrasão ou maçarico e, em casos especiais, por mecanização e 

aplainamento.  

Para a execução do serviço, levar em consideração os seguintes procedimentos: 

(a) Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de  acordo 

com o projeto; 

(b) Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, 

pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 

esquadro e paralelismo entre as terças;  

(c) Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, 

instalado. 

 

4.5.1.3 Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso 

içamento.  
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Neste serviço está incluso o fornecimento das telhas galvalume com isolamento termoacústico 

em espuma rígida de poliuretano injetado, acessórios para montagem e instalação com uso de 

guincho, além disso, toda a mão de obra necessária para a execução do serviço. 

Para a execução do serviço, levar em consideração os seguintes procedimentos: 

(a) 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;  

(b) Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas 

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

(c) Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições 

de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser 

verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 

especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

(d) A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 

(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo 

as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante 

(telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);  

(e) Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando 

gancho em ferro galvanizado Ø ¼’’ ou haste de alumínio Ø 5/16”;  

(f) Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica;  

(g) As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no 

local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada considerando a área de projeção do 

telhado, em metro quadrado, após o serviço ser totalmente finalizado. 

 

4.5.1.4 Cumeeira galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulado – Fornecimento e 

Instalação 

Neste serviço está incluso o fornecimento da cumeeira, do tipo trapezoidal, e acessórios para 

montagem, além disso, toda a mão de obra necessária para a execução do serviço.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear executado. 
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4.5.1.5 Platibanda com telha alumínio trapezoidal e=0,5mm com estrutura. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de telhas de alumínio trapezoidal e estrutura 

metálica para sustentação da platibanda, além de todos os acessórios necessários para a 

montagem da estrutura. Ademais, toda a mão de obra necessária para a execução do serviço. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado da estrutura 

executada. 

 

4.5.2 FORRO 

4.5.2.1 Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.  

As chapas de PVC para forro deverão ser de procedência conhecida e idônea, uniformes em 

cor e dimensões. Serão resistentes a agentes químicos, resistentes ao fogo e inalteráveis à 

corrosão, isentas de quaisquer defeitos. Os forros de chapas de PVC serão fixados com perfis 

metálicos, tipo Metalon, conforme detalhe e orientação do fabricante. Não deverão ser 

pendurados equipamentos/luminárias ou outros objetos no forro. A fixação deve ser feita na 

estrutura.  

Critério de medição: A medição será por metro quadrado executado. 

 

4.6 PAVIMENTAÇÃO E GRAMADO 

4.6.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 

betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre a laje, aderido, espessura 3cm.  

Neste serviço estão inclusos a argamassa para contrapiso e adesivo de aderência, além  de 

toda a mão de obra necessária para o acabamento final do serviço. Este material será 

destinado a receber o piso em korodur, desta forma, deverá estar nivelado e com acabamento 

rugoso (sem desempenar). A execução do serviço se dará a partir da limpeza do local, 

marcação do nível e altura do contrapiso. Deve-se utilizar talisca como base de nivelamento. 

O sarrafeamento deverá ser realizado com régua de madeira ou alumínio apoiada sobre as 

“guias”, passada em movimentos de vai e vem. Deverão ser removidos os excessos de água e 

de argamassa das superfícies sarrafeadas. Apenas após seis horas de cura, o contrapiso estará 

pronto para receber o revestimento final.  

Critério de medição: A medição será por metro quadrado executado. 
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4.6.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. 

Neste serviço estão inclusos a junta plástica, os agregados de alta resistência, o cimento, a 

resina acrílica e a polidora de piso, além de toda a mão de obra necessária para o acabamento 

final do serviço.  

O piso deverá ser assentado sobre contrapiso nivelado e rugoso, a fim de proporcionar 

aderência entre as camadas. A argamassa do piso de alta resistência deverá ser composta de 

agregados de alta dureza, grande resistência à compressão e a abrasão.  

A primeira etapa da aplicação será o assentamento das juntas plásticas, nas dimensões de 17 x 

3mm, fixando-as com uma fina camada de argamassa de cimento e areia (3:1), com exceção 

dos cruzamentos das juntas. Os quadros formados pelas juntas não devem ultrapassar a 

medida de 1,50m x 1,50m.  

Após, deve-se lançar a mistura formada pelos agregados de alta resistência e cimento, 

originando uma camada com espessura mínima de 12 mm, adensar a argamassa e sarrafear 

com o emprego de uma régua metálica. Depois deste processo, deve-se realizar a cura úmida 

por 48 horas ou mais, antes do polimento da superfície.  

O polimento deverá ser executado com uso de máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. 

Em seguida, vem o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha 

uma nata de cimento para calafetar os poros do piso. Após 4 dias, fazer o acabamento usando 

máquina esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.  

A finalização se dará com a superfície limpa e seca, utilizando duas demãos de resina acrílica.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área de piso acabada, em metro 

quadrado. 

 

4.7 PAREDES E DIVISÓRIAS  

4.7.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39cm 

(espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Neste serviço estão inclusos os blocos cerâmicos, a argamassa para assentamento (areia, 

cimento e cal), a tela de aço soldada galvanizada para alvenaria e os pinos de aço, além de 

toda a mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução do serviço.  

No canteiro de obras, as peças deverão ficar protegidas de água e umidade excessiva e, de 
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preferência, próximas ao local onde serão utilizadas.  

As alvenarias obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto de 

Arquitetura, tendo como base os elementos estruturais já existentes. As espessuras indicadas 

no projeto referem-se às paredes depois de revestidas.  

Para o início do serviço, a laje do pavimento deve ter sido concretada há, pelo menos, 45 dias. 

Já o escoramento precisa ser retirado com, no mínimo, 15 dias de antecedência, antes de 

prosseguir com a vedação.  

A execução deve ser realizada seguindo os seguintes critérios: 

(a) Os pontos de ligação alvenaria-concreto devem ser limpos com jato d’água e as peças de 

estruturas (pilares, fundo de vigas e lajes) devem ser chapiscadas três dias antes;  

(b) Deve ser realizada a marcação da alvenaria com ferramentas adequadas, para se garantir o 

correto posicionamento das paredes, o esquadro entre elas e as dimensões dos ambientes;  

(c) O assentamento da primeira fiada deve ser feito com argamassa com espessura de 10 mm 

a 30 mm; 

(d) Devem-se fixar as telas de aço entre a alvenaria-pilar, usando uma pistola de 

chumbamento e pinos adequados para este serviço, e entre alvenaria-alvenaria sobre a 

argamassa de assentamento;  

(e) Todas as juntas verticais e horizontais entre os blocos devem ser preenchidas com 

argamassa; 

(f) Ao elevar as fiadas, observar os pontos de instalações elétricas para a passagem dos tubos, 

para evitar quebradeiras futuras;  

(g) O encunhamento da alvenaria com a laje ou viga só deverá ser realizada após a conclusão 

de todas as alvenarias da edificação. Esse processo deverá ser realizado de cima para baixo, 

ou seja, inicia-se o encunhamento no pavimento mais elevado e termina no térreo. Para se 

evitar fissuras e outras patologias, deve-se utilizar um traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia). 

Todas as etapas do processo executivo deverão atender as especificações da Norma NBR 

8545:1984 (Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – 

Procedimento). 

A alvenaria final deve-se apresentar no prumo e esquadro, ademais, os serviços rejeitados pela 

FISCALIZAÇÃO devem ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a 

CONTRATANTE.   
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Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado de alvenaria 

executada, descontando-se os vãos de janelas, portas e passagens. 

 

4.7.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39cm 

(espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Especificação conforme item 4.7.1 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado de alvenaria 

executada, descontando-se os vãos de janelas, portas e passagens. 

 

4.7.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39cm 

(espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Especificação conforme item 4.7.1 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado de alvenaria 

executada, descontando-se os vãos de janelas, portas e passagens. 

 

4.7.4 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39cm 

(espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Especificação conforme item 4.7.1 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado de alvenaria 

executada, descontando-se os vãos de janelas, portas e passagens. 

 

4.7.5 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com 

colher. 

Neste serviço está incluso a argamassa para encunhamento e a mão de obra, equipamentos e 

ferramentas necessárias para a execução do serviço. O encunhamento da alvenaria com a laje 

ou viga só deverá ser realizada após a conclusão de todas as alvenarias da edificação. Esse 

processo deverá ser realizado de cima para baixo, ou seja, inicia-se o encunhamento no 

pavimento mais elevado e termina no térreo. Para se evitar fissuras e outras patologias, deve-
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se utilizar um traço de 1:2:9 (cimento, cal e areia).  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear de encunhamento 

realizado. 

 

4.7.6 Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até 

1,5m de vão. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: bloco canaleta de concreto (19 x 19 x 19 

cm), graute de 20 MPa, aço CA-60 de diâmetro de 5 mm, tábua de madeira, peças de madeira 

7,5 x 7,5 cm e argamassa para assentamento, além de toda a mão de obra, equipamentos e 

ferramentas necessárias para a execução do serviço. 

Sobre todos os vãos de janelas e portas deverão ser moldadas vergas, quando esses vãos 

forem relativamente próximos e na mesma altura, inclusive com vãos de portas, deverá ser 

executada uma única verga.  Para a execução do serviço, levar em consideração os seguintes 

procedimentos: 

(a) Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que sustentará os 

blocos canaleta;  

(b) Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, conferindo o 

alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;  

(c) Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões de aço 

com distância de 1,5cm entre eles. Após, completar com graute.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear (incluindo o 

transpasse). 

 

4.7.7 Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais de 

1,5m de vão. 

Especificação conforme item 4.7.6 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear (incluindo o 

transpasse). 

 

4.7.8 Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 

1,5m de vão. 
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Especificação conforme item 4.7.6 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear (incluindo o 

transpasse). 

 

4.7.9 Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos com até 

1,5m de comprimento. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: bloco canaleta de concreto (19 x 19 x 19 

cm), graute de 20 MPa, aço CA-60 de diâmetro de 5 mm, tábua de madeira, peças de madeira 

7,5 x 7,5 cm e argamassa para assentamento, além de toda a mão de obra, equipamentos e 

ferramentas necessárias para a execução do serviço. 

Sob todos os vãos de janelas e/ou caixilhos deverão ser moldadas contravergas. Para a 

execução do serviço, levar em consideração os seguintes procedimentos: 

(a) Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que sustentará os 

blocos canaleta;  

(b) Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, conferindo o 

alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;  

(c) Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões de aço 

com distância de 1,5cm entre eles. Após, completar com graute.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear (incluindo o 

transpasse). 

 

4.7.10 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, 

(montante com diâmetro 2”, travessas e escoras com diâmetro 1 ¼”), com tela de 

arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). 

AF_03/2021. 

Neste serviço estão inclusos os tubos galvanizados, tela de arame galvanizado e arame, além 

de toda a mão de obra e ferramentas necessárias para a execução do serviço. O alambrado será 

em tela de arame galvanizado com dimensões 2" x 2" x 1/8", em quadro tubo de aço 

galvanizado com costura, de Ø = 2",cantoneira 1/2" x 1/2", com barra chata, conforme 

descrição do projeto arquitetônico.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado do alambrado 
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instalado. 

 

4.7.11 Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp=3cm, assentado com 

argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens. 

Neste serviço estão inclusas as divisórias de granito tipo andorinha, cimento branco e 

argamassa, além de toda a mão de obra e ferramentas necessárias para a execução do serviço. 

Serão assentadas placas divisórias de granito nas dimensões e locais indicadas em projeto ou a 

critério da FISCALIZAÇÃO. As placas deverão ser uniformes, com faces planas e lisas e 

arestas vivas. Os materiais com lascas, quebras, ondulações e outros defeitos deverão ser 

rejeitadas.  O armazenamento e o transporte das placas de granito serão realizados de modo a 

evitar quebras, trincas e outras condições prejudiciais.  

A montagem será realizada após a execução do piso e revestimentos, a fim de evitar choques 

de equipamentos ou materiais com as placas de granito.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das 

divisórias, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente a uniformidade e a 

fixação dos painéis e arremates das divisórias.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado de divisória 

instalada. 

 

4.8 ESQUADRIAS 

4.8.1 Portão de abrir em ferro tubular, formando quadrículas – Fornecimento e 

Instalação 

Fornecimento e instalação de portão de abrir em ferro tubular, formando quadrículas, com 

dimensões e detalhes conforme consta no projeto de esquadrias. Todos os materiais utilizados 

nas esquadrias deverão ser isentos de defeitos de fabricação e as dimensões deverão atender 

às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados 

no projeto.  

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 

movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento 

das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis deverão ser providas de pingadeiras 
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ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração 

de águas pluviais.  

Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias deverão ser recobertas com 

papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de 

montagem. 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 

no projeto. Na colocação, não poderão ser forçadas a se acomodarem em vãos fora de 

esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias deverão ser 

instaladas através de contra marcos ou chumbadores de aço rigidamente fixados na alvenaria 

ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não 

deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.  

Antes da ligação, as peças de aço deverão ser pintadas com tinta à base de cromato de zinco. 

As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, 

sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas. 

Na zona de solda não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superfície ou 

alteração das características químicas e de resistência mecânica das peças. A costura de solda 

não deverá apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da 

superfície, mesmo no caso de anterior processo de anodização.  Sempre que possível, deverá 

ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for 

estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, 

endurecidos a alta temperatura.  As esquadrias metálicas deverão receber fundo anti-corrosivo 

tipo “zarcão”, em duas demãos, no mínimo, ou até perfeita proteção. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área da esquadria, em metro 

quadrado. 

 

4.8.2 Porta de abrir em chapa de aço dupla 

Fornecimento e instalação de porta de abrir em chapa de aço dupla, com dimensões e detalhes 

conforme consta no projeto de esquadrias. Para as demais especificações, ver item 5.13.1. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área da esquadria, em metro 

quadrado. 
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4.8.3 Porta de abrir em chapa de aço dupla com proteção anti impacto 

Fornecimento e instalação de porta de abrir em chapa de aço dupla com proteção antiimpacto, 

com dimensões e detalhes conforme consta no projeto de esquadrias. Para as demais 

especificações, ver item 4.8.1. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área da esquadria, em metro 

quadrado. 

 

4.8.4 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos 

– Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e instalação de porta em alumínio de abrir, tipo veneziana, com dimensões e 

detalhes conforme consta no projeto de esquadrias. Para as demais especificações, ver item 

4.8.1  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área da esquadria, em metro 

quadrado. 

 

4.8.5 Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento 

e Instalação 

Neste serviço estão inclusos o fornecimento e a instalação de janela de aço basculante 

(fornecida com fundo anticorrosivo), além da argamassa para assentamento. Para as demais 

especificações, ver item 4.8.1. 

Critério de medição: A medição deverá ser por metro quadrado instalado. 

 

4.8.6 Peitoril granito cinza polido, esp=2cm 

Neste serviço estão inclusos o fornecimento de peitoril em granito, argamassa colante para 

assentamento de peitoril, além de toda a mão de obra necessária para a execução do serviço. 

O material deverá ser instalado em todas as janelas basculantes.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear de peitoril instalado. 

 

4.8.7 Instalação de vidro liso incolor, E=6mm, em esquadria de alumínio ou PVC, 

fixado com baguete. AF_01/2021 
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Neste serviço está incluso o fornecimento de vidro liso incolor de 6 mm de espessura, além de 

massa para fixação dos vidros nas esquadrias. Ademais, toda a mão de obra necessária para a 

execução do serviço. O material deverá ser instalado em todas as janelas basculantes. 

Os vidros deverão obedecer aos requisitos da ABNT. As placas de vidro deverão ser 

cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao 

requadro de encaixe, nem conter defeitos, como empenamentos, manchas, bolhas, 

extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverão ser 

esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro quadrado de vidro instalado. 

 

4.9 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS 

4.9.1 PAREDES 

4.9.1.1 Chapisco aplicado em alvenarias (com presença de vãos) e estruturas de concreto 

de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400L. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de areia e cimento para a confecção da argamassa 

para chapisco, além disso, betoneira e toda a mão de obra necessária para a execução do 

serviço.  

Deverá ser executado com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3, com 

espessura entre 3mm e 5mm. O serviço deverá ser realizado em todas as paredes internas e 

externas, além disso, em todas as superfícies lisas de concreto que ficarão em contato com a 

alvenaria. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó ou quaisquer 

produtos que venham a prejudicar a aderência. Quando a base apresentar elevada absorção, 

molhá-la antes da aplicação.  

A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, 

continuamente, sobre toda a área de base que se pretende revestir. Para a próxima etapa, deve-

se aguardar a cura de 3 dias.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área chapiscadas, em metro 

quadrado, descontando-se os vãos. 
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4.9.1.2 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 

Especificação conforme item 4.9.1.1 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área chapiscadas, em metro 

quadrado, descontando-se os vãos. 

 

4.9.1.3 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de 

paredes, para ambientes com área entre 5m² e 10m², espessura 10mm, com 

execução em taliscas. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de areia média, cimento e cal, para a confecção da 

argamassa no traço indicado (cimento:cal:areia), além disso, betoneira e toda a mão de obra 

necessária para a execução do serviço.  

O revestimento de argamassa deve ser iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

projetadas e concluídas todas as coberturas, seguindo os seguintes passos:  

(a) Com auxílio de taliscas devem-se executar as mestras, “guias” de argamassa que garantem 

o bom nivelamento do revestimento. O distanciamento máximo entre as taliscas deverá ser de 

1,50 metros, tanto na horizontal, quanto na vertical. Para a realização do próximo passo, deve-

se aguardar a secagem;  

(b) Aplicar a massa na parede, sarrafear alisando a superfície e retirando o excesso de 

argamassa. Após, deve-se proceder ao desempenamento com régua de madeira.  

(c) Depois de secas as faixas de argamassa, devem ser retirados os sarrafos e preenchidos os 

espaços. Finalizando o acabamento com desempenadeira de espuma com movimentos 

circulares. 

A superfície final deve-se apresentar homogênea e sem falhas, de modo que os serviços 

rejeitados pela FISCALIZAÇÃO devem ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. A espessura média da massa única deverá ser de 10 mm.  

Todas as etapas do processo executivo deverão atender as especificações das Normas NBR 

13749:2013 (Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas) e NBR 7200:1998 

(Revestimento de paredes e tetos com argamassas - Materiais, preparo e manutenção).   

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado, 
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descontando-se os vãos. 

 

4.9.1.4 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400L, aplicado manualmente em panos de fachada com presença de 

vãos, espessura 25mm. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de areia média, cimento e cal, para a confecção da 

argamassa no traço indicado (cimento:cal:areia) e tela de aço soldada (fio D=1,24mm e malha 

25 x 25 mm), além disso, betoneira e toda a mão de obra necessária para a execução do 

serviço.  

O revestimento de argamassa deve ser iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

projetadas e concluídas todas as coberturas, seguindo os seguintes passos:  

(a) Com auxílio de taliscas devem-se executar as mestras, “guias” de argamassa que garantem 

o bom nivelamento do revestimento. O distanciamento máximo entre as taliscas deverá ser de 

1,50 metros, tanto na horizontal, quanto na vertical. Para a realização do próximo passo, deve-

se aguardar a secagem;  

(b) Aplicar a massa na parede, sarrafear alisando a superfície e retirando o excesso de 

argamassa. Após, deve-se proceder ao desempenamento com régua de madeira.  

(c) Depois de secas as faixas de argamassa, devem ser retirados os sarrafos e preenchidos os 

espaços. Finalizando o acabamento com desempenadeira de espuma com movimentos 

circulares; 

(d) Detalhes construtivos como, juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: 

realizados antes, durante ou logo após a Execução do revestimento. A superfície final deve-se 

apresentar homogênea e sem falhas, de modo que os serviços rejeitados pela 

FISCALIZAÇÃO devem ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a 

CONTRATANTE. A espessura média da massa única deverá ser de 25 mm.  

Todas as etapas do processo executivo deverão atender as especificações das Normas NBR 

13749:2013 (Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas) e NBR 7200:1998 

(Revestimento de paredes e tetos com argamassas - Materiais, preparo e manutenção).  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado, 

descontando-se os vãos. 
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4.9.1.5 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de areia média, cimento e cal, para a confecção da 

argamassa no traço indicado (cimento:cal:areia), além disso, betoneira e toda a mão de obra 

necessária para a execução do serviço. O revestimento de argamassa deve ser iniciado depois 

de embutidas todas as canalizações projetadas e concluídas todas as coberturas, seguindo os 

seguintes passos:  

(a) Com auxílio de taliscas devem-se executar as mestras, “guias” de argamassa que garantem 

o bom nivelamento do revestimento. O distanciamento máximo entre as taliscas deverá ser de 

1,50 metros, tanto na horizontal, quanto na vertical. Para a realização do próximo passo, deve-

se aguardar a secagem;  

(b) Aplicar a massa na parede, sarrafear alisando a superfície e retirando o excesso de 

argamassa. Após, deve-se proceder ao desempenamento com régua de madeira.  

(c) Depois de secas as faixas de argamassa, devem ser retirados os sarrafos e preenchidos os 

espaços. Finalizando o acabamento com desempenadeira de espuma com movimentos 

circulares.  

A superfície final deve-se apresentar homogênea e sem falhas, de modo que os serviços 

rejeitados pela FISCALIZAÇÃO devem ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. A espessura média da massa única deverá ser de 10 mm.  

Todas as etapas do processo executivo deverão atender as especificações das Normas NBR 

13749:2013 (Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas) e NBR 7200:1998 

(Revestimento de paredes e tetos com argamassas - Materiais, preparo e manutenção).   

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado, 

descontando-se os vãos. 

 

4.9.1.6 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 

Neste serviço está incluso o fornecimento e aplicação de selador acrílico. A aplicação do 

selador deve ser realizada em todas as paredes externas, sobre a superfície limpa e sem soltar 

pedaços ou fragmentos, devendo ser realizado após a cura do revestimento de argamassa.  

O produto deve ser aplicado por toda a superfície, em movimentos de ziguezague, e deve estar 
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bem diluído e homogêneo. Apenas após a secagem completa, em torno de 3 horas, pode-se 

realizar a aplicação da massa corrida. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado, 

descontando-se os vãos. 

 

4.9.1.7 Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de massa corrida acrílica e lixa número 120, para 

parede. Além de toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. A aplicação 

deverá ser realizada em todas as paredes externas, em duas demãos, considerando o intervalo 

de secagem entre elas, utilizando desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais da 

superfície e deixá-la bem nivelada. Depois de seca, a massa corrida será lixada, de modo que 

a superfície fique bem regular, de aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões.   

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado, 

descontando-se os vãos. 

 

4.9.1.8 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de massa corrida PVA e lixa número 120, para 

parede. Além de toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. A aplicação 

deverá ser realizada em todas as paredes internas, em duas demãos, considerando o intervalo 

de secagem entre elas, utilizando desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais da 

superfície e deixá-la bem nivelada. Depois de seca, a massa corrida será lixada, de modo que 

a superfície fique bem regular, de aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões.   

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado, 

descontando-se os vãos. 

 

4.9.1.9 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.  

Neste serviço está incluso o fornecimento e aplicação de tinta látex acrílica Premium nas 

cores especificadas no projeto arquitetônico. 

A aplicação deverá ser realizada em todas as paredes internas, com rolo de lã, em duas  

demãos, considerando o intervalo de secagem entre elas. Antes da execução do serviço, deve 

se garantir que a superfície esteja limpa, seca, sem poeira e livre de qualquer detrito. 
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Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado, 

descontando-se os vãos. 

 

4.9.1.10 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em 

ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014. 

Neste serviço estão inclusos o revestimento em cerâmica esmaltada 20 x 20 cm (padrão 

médio), argamassa colante AC-I para cerâmicas e rejunte cimentício, além de toda a mão de 

obra necessária para o acabamento final do serviço. 

Para a execução do serviço, obedecer aos procedimentos a seguir: 

(a) Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e 

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

sobre área tal que facilite a colocação das placa cerâmicas e que seja possível respeitar o 

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

(b) Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 

sulcos;  

(c) Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos 

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

ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

(d) Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento 

com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 

vem.  

(e) Limpar a área com pano umedecido.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado, 

descontando-se os vãos. 

 

4.9.2 PISO 

4.9.2.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m² 

Neste serviço estão inclusos o piso em cerâmica esmaltada 45 x 45 cm, argamassa colante 

AC-I para cerâmicas e rejunte cimentício, além de toda a mão de obra necessária para o 
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acabamento final do serviço. 

Para a execução do serviço devem-se realizar os seguintes procedimentos: 

(a) Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 

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

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

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

(b) Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 

sulcos;  

(c) Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos 

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

ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

(d) Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento 

com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 

vem;  

(e) Limpar a área com pano umedecido.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área de piso acabada, em metro 

quadrado. 

 

4.9.2.2 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer 

epóxi. AF_05/2021 

Neste serviço está inclusa a tinta de epóxi premium, além de ferramentas e toda a mão de obra 

necessária para a realização do serviço do piso da quadra.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado. 

 

4.9.2.3 Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com borracha colorida, E=5cm, 

aplicação manual. AF_05/2021 

Neste serviço estão inclusos a tinta borracha clorada semibrilho nas cores  especificadas no 

projeto arquitetônico e a fita crepe para a demarcação, além de ferramentas e toda a mão de 

obra necessária para a realização do serviço do piso da quadra. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear demarcado e pintado. 
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4.9.3 ESQUADRIAS 

4.9.3.1 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre 

superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).  

Neste serviço está incluso o fornecimento de do fundo anticorrosivo (zarcão) e solvente, além 

de toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. O serviço consiste na 

preparação com fundo anticorrosivo de todas as esquadrias de aço. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, das 

esquadrias tratadas, internas e externamente. 

 

4.9.3.2 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada 

a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 

demãos).  

Neste serviço está incluso o fornecimento de tinta esmalte sintético Premium acetinado, nas 

cores especificadas no projeto arquitetônico, e solvente, além de toda a mão de obra 

necessária para a realização do serviço. O serviço consiste pintura de todas as esquadrias (já 

preparada com fundo anticorrosivo). Primeiramente, deve-se garantir que a superfície esteja 

limpa, seca, sem poeira e livre de qualquer detrito, para, posteriormente realizar a aplicação 

da pintura.   

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área, em metro quadrado, das 

esquadrias tratadas, internas e externamente. 

 

4.9.4 PRATELEIRAS E BANCADAS 

4.9.4.1 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: massa epóxi bicomponente, lixa  para 

parede nº120, primer epóxi e tinta epóxi Premium, além disso, toda a mão de obra necessária 

para a realização do serviço, que deve ser realizado nas prateleiras de concreto do depósito da 

quadra.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada pela área aplicada, em metro quadrado. 

 

4.9.4.2 Bancada/prateleira de granito e=0,025m e L=0,60m, acabamento simples – 

Fornecimento e Instalação. 
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Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: granito polido para bancada tipo 

andorinha ou similar, areia e cimento, além disso, toda a mão de obra necessária para a 

realização do serviço, que deve ser feito em todas as bancadas e balcões da cozinha, seguindo 

dimensões do projeto arquitetônico.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear construído. 

 

4.10 APARELHOS E METAIS 

4.10.1 APARELHOS 

4.10.1.1 Chuveiro plástico sem registro – Fornecimento e instalação 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: chuveiro plástico e fita veda rosca, além 

de toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. O local de instalação deve 

obedecer ao projeto de arquitetura.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.1.2 Mictório sifonado louça branca, padrão médio - Fornecimento e 

instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: mictório sifonado em louça branca, 

registro de pressão com acabamento e canopla cromada, engate flexível inox ½’’ x 30cm, 

parafusos e fita veda rosca. Além disso, toda a mão de obra necessária para a realização do 

serviço. Após a locação, a fixação da peça deverá ser realizada através de chumbação com 

argamassa ou parafusos com buchas. Posteriormente, deve-se realizar o rejuntamento entre a 

peça e a superfície à qual a louça foi fixada, com a utilização de argamassa de cimento 

branco. Além disso, deve-se instalar o engate flexível e o registro de pressão.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.1.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate 

flexível em plástico branco, ½ x 40 cm – Fornecimento e instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: bacia sanitária com caixa acoplada em 

louça branca, vedação PVC para saída de vaso sanitário, parafusos, rejunte epóxi branco e 

engate flexível em plástico ½’’ x 40 cm. Além disso, toda a mão de obra necessária para a 

realização do serviço.  
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Para a instalação, realizar os procedimentos a seguir: 

(a) Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

(b) Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do 

fabricante; 

(c) Marcar os pontos para furação no piso; 

(d) Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

(e) Instalar a caixa acoplada; 

(f) Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível; 

(g) Instalar o engate flexível.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.1.4 Vaso sanitário sifonado convencional para PCD, sem furo frontal, sem 

assento - Fornecimento e instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: bacia sanitária convencional para PCD 

sem furo frontal em louça branca, vedação PVC para saída de vaso sanitário, parafusos 

rejunte epóxi branco. Além disso, toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. 

Para a instalação, realizar os procedimentos a seguir: 

(a) Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

(b) Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do 

fabricante; 

(c) Marcar os pontos para furação no piso; 

(d) Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

(e) Instalar a caixa acoplada; 

(f) Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível;  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.1.5 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão 

popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico 

e torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: lavatório suspenso em louça branca, sifão 

plástico tipo copo, válvula em plástico, engate flexível de plástico, parafusos e rejunte epóxi 
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branco. Além disso, toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. Após a 

locação, a fixação da peça deverá ser realizada através de chumbação com argamassa ou 

parafusos com buchas. Posteriormente, deve-se realizar o rejuntamento entre a peça e a 

superfície à qual a louça foi fixada, com a utilização de argamassa de cimento branco. Além 

disso, deve-se instalar a válvula, o sifão e o engate flexível.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.1.6 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso 

válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - Fornecimento e instalação.  

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: cuba de embutir oval em louça, sifão do 

tipo flexível em PVC, válvula em metal cromada, fita veda rosca e massa plástica adesiva 

para mármore/granito. Além disso, toda a mão de obra necessária para a realização do serviço.  

Para a execução do serviço, deve-se fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com 

auxílio de uma espátula. Por fim, deve-se instalar o sifão e a válvula.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.1.7 Torneira cromada de mesa, ½’’ ou ¾’’, para lavatório, padrão popular –

Fornecimento e instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: torneira cromada de mesa e fita veda 

rosca. Além disso, toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. O local de 

instalação deve obedecer ao projeto de arquitetura.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.1.8 Torneira cromada de parede de acionamento tipo cotovelo, d = ½’’ – 

Fornecimento e instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: torneira cromada de acionamento tipo 

cotovelo de parede e fita veda rosca. Além disso, toda a mão de obra necessária para a 

realização do serviço. O local de instalação deve obedecer ao projeto de arquitetura.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2 METAIS E ACESSÓRIOS 
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4.10.2.1 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4'’, com acabamento e canopla 

cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: registro de gaveta com acabamento e 

canopla cromados, fita veda rosca. Além disso, toda a mão de obra necessária para a 

realização do serviço. Para a instalação do registro de gaveta, observar o sentido do fluxo de 

água indicado por uma seta no corpo do registro. O posicionamento deverá ser realizado em 

relação à superfície da parede (perpendicular). Utilizar adaptadores (de junta soldável para 

roscável) e fita veda rosca para junta. Por fim, posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de 

canopla e fixar a manopla. O local de instalação deve obedecer ao projeto de instalações 

hidráulicas.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.2 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2'’, com acabamento e 

canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: registro de pressão com acabamento e 

canopla cromados, fita veda rosca. Além disso, toda a mão de obra necessária para a 

realização do serviço. Para as demais especificações, ver item 4.10.2.1  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.3 Registro de esfera, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento Fornecimento e 

instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: registro de esfera PVC, solução limpadora, 

adesivo plástico e lixa d’água grão 100, além de toda a mão de obra necessária para a 

realização do serviço.  

Primeiramente, as conexões devem ser lixadas e, em seguida, a ponta e a bolsa limpas com 

solução limpadora. O adesivo plástico deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta 

do tubo, devendo ser removido o excesso de adesivo após a junção. Após soldagem, aguardar 

24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução.  A instalação deve obedecer ao projeto de instalação hidráulica. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 
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4.10.2.4 Caixa sifonada de PVC rígido 150 x 150 x 50 mm - Fornecimento e 

Instalação. 

Neste serviço estão inclusos a caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50 mm e toda a mão de obra 

necessária para a realização do serviço. As tubulações de entrada terão juntas soldáveis 

(utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo) 

e a tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e 

pasta lubrificante. O local de instalação deve obedecer ao projeto de instalações sanitárias. 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.5 Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

Neste serviço estão inclusos o ralo sifonado PVC de 100 x 40 mm, com grelha redonda 

branca, solução limpadora, adesivo PVC e lixa n100, além de toda a mão de obra necessária 

para a realização do serviço. Para a instalação, obedecer as seguintes etapas:  

(a) limpar o local de instalação do ralo;  

(b) As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 

lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

(c) Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

(d) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; 

não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

(e) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de 

serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

O local de instalação deve obedecer ao projeto de instalações sanitárias.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.6 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e 

instalação.   

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais: engate flexível plástico e fita veda rosca. 

Além disso, toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. Este insumo refere-se 

a instalação para os lavatórios dos banheiros e vasos sanitários para PCD.  
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Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.7 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 

800 a 1500 ml, incluso fixação. 

Fornecimento e instalação de saboneteira em plástico para sabonete líquido em local indicado 

em projeto e/ou de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.8 Porta papel toalha plástico - fornecimento e instalação.  

Fornecimento e instalação de porta papel toalha em plástico em local indicado em projeto 

e/ou de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.9 Dispenser de plástico p/ papel higiênico de rolo - fornecimento e 

instalação.  

Fornecimento e instalação de dispenser de plástico para papel higiênico de rolo em local 

indicado em projeto e/ou de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.10 Assento sanitário convencional - Fornecimento e instalação. 

Fornecimento e instalação de assento plástico sanitário do tipo convencional em todos os 

vasos sanitários.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada.  

 

4.10.2.11 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fixada na 

parede – Fornecimento e instalação. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de barra de apoio em aço inoxidável de 60 cm, além 

de bucha de nylon para fixação. Ademais, toda a mão de obra necessária para a execução do 

serviço. O material deve ser instalado próximo aos vasos sanitários dos banheiros PNE.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.12 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na 
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parede – Fornecimento e instalação. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de barra de apoio em aço inoxidável de 80 cm, além 

de bucha de nylon para fixação. Ademais, toda a mão de obra necessária para a execução do 

serviço. O material deve ser instalado próximo aos vasos sanitários dos banheiros PNE.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.10.2.13 Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aço inox polido, fixada na 

parede – Fornecimento e instalação. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de barra de apoio lateral articulada, com trava, em 

aço inoxidável de 70 cm, além de bucha de nylon para fixação. Ademais, toda a mão de obra 

necessária para a execução do serviço. O material deve ser instalado nos chuveiros dos 

banheiros PNE.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. 

4.11.1 Caixa d’água em polietileno, 1000 litros – fornecimento e instalação 

Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: fornecimento de caixa d’água em polietileno 

de 1.000 litros, com tampa, além de todos os insumos necessários para sua instalação (tubos, 

conexões, torneira de boia, registros, etc.). Ademais, toda a mão de obra necessária para a 

realização do serviço. O local de instalação deve obedecer ao projeto de arquitetura.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.2 Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação 

que possua reservatório de fibra/fibrocimento – Fornecimento e instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: tubo soldável e lixa d’água grão 100, além de 

toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. Primeiramente, os tubos devem 

ser lixados e, em seguida, limpos com solução limpadora. O adesivo plástico deve ser 

aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo, devendo ser removido o excesso de 

adesivo após a junção. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  A instalação deve obedecer ao 

projeto de instalação hidráulica.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 
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4.11.3 Luva, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação 

que possua reservatório de fibra/fibrocimento – Fornecimento e instalação. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: conexão em PVC, solução limpadora, adesivo 

plástico e lixa d’água grão 100, além de toda a mão de obra necessária para a realização do 

serviço. Primeiramente, as conexões devem ser lixadas e, em seguida, a ponta e a bolsa, 

limpas com solução limpadora. O adesivo plástico deve ser aplicado uniformemente na bolsa 

e na ponta do tubo, devendo ser removido o excesso de adesivo após a junção. Após 

soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução.  A instalação deve obedecer ao projeto de instalação 

hidráulica.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.4 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – Fornecimento e 

instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.5 Joelho 90 graus, PVC rígido soldável e com rosca – 20mm x ½’’  

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.6 Luva soldável e com rosca, PVC, DN 20mm x ½’’, instalado em ramal ou sub-

ramal de água – Fornecimento e instalação 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.7 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20 mm x 

1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 
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4.11.8 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25 mm x 

3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.9 Luva de redução, PVC, soldável, DN 50 mm x 25 mm, instalado em prumada de 

água – Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.10 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.11Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.12Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - 

Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.13 Joelho 90º de redução soldável, PVC, 25 x 20 mm - Fornecimento e instalação.  

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.14 Joelho 90º de redução soldável, PVC, 32 x 25 mm - Fornecimento e instalação.  

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 
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4.11.15 Luva de redução, PVC, soldável, DN 25 mm x 20 mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água – Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.16 Tubo, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.2.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.11.17 Tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -  

Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.2.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.11.18 Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento 

e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.2.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.11.19 Te, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -

Fornecimento e instalação.  

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.20 Tê de redução, PVC, soldável, DN 25 mm x 20 mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.21 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50 mm x 25 mm, instalado em prumada de 
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água – Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.22 Joelho 90º, PVC rígido soldável, com bucha de latão, d = 20 mm x 1/2'’  

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.23 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 mm x 1/2, instalado  

em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.11.24 Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25 mm x 1/2, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. 

Especificações conforme item 4.11.3.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

4.12.1 ESGOTO  

4.12.1.1 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas 0,60 x 0,60 x 0,60 m para rede de esgoto. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais para a construção de caixa de inspeção de 

60 x 60cm e 60 cm de altura: blocos cerâmicos, cimento, areia, brita e aço. Ademais, toda a 

mão de obra necessária para a realização do serviço.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.2 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas 0,80 x 0,80 x 0,60 m para rede de esgoto. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes materiais para a construção de caixa de inspeção de 

80 x 80 cm e 60 cm de altura: blocos cerâmicos, cimento, areia, brita e aço. Ademais, toda a 

mão de obra necessária para a realização do serviço.  
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Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.3 Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, 

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: conexão PVC para esgoto predial, anel de 

borracha e pasta lubrificante, além de toda a mão de obra necessária para a realização do 

serviço. Primeiramente, deve-se limpar com solução limpadora a ponta e a bolsa para e 

acomodar o anel de borracha na virola da bolsa. Posteriormente deve-se marcar a 

profundidade da bolsa na ponta e aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta 

para realizar, então, o encaixe das peças. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 

a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. A instalação deve 

obedecer ao projeto de instalação sanitária.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.4 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.5 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.6 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.7 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
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Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.8 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.9 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.10  Junção simples, PVC, DN 100 x 50 mm – Fornecimento e instalação.  

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.11  Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário.  

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.12  Redução excêntrica PVC esgoto 75 x 50 mm – Fornecimento e instalação.  

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.13 Luva simples PVC rígido soldável para esgoto d = 150 mm. 

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.1.14  Tubo PVC rígido com anel de borracha, série reforçada, para esgoto e 

águas pluviais, d = 150mm. 
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Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: tubo PVC, solução limpadora, adesivo plástico 

e lixa d’água grão 100, além de toda a mão de obra necessária para a realização do serviço.  

Primeiramente, deve-se limpar com solução limpadora a ponta do tubo e a bolsa da conexão. 

O adesivo plástico deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo, devendo ser 

removido o excesso de adesivo após a junção. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de 

submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. A 

instalação deve obedecer ao projeto de instalação sanitária.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.12.1.15  Tubo PVC serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.14  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.12.1.16  Tubo PVC serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.14  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.12.1.17  Tubo PVC serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.14  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.12.1.18  Tubo PVC serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Especificações conforme item 4.12.1.14  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

 

4.12.2 VENTILAÇÃO 

 

4.12.2.1 Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
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elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.2.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.  

Especificações conforme item 4.12.1.14  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.12.2.3 Tê sanitário em PVC rígido com anéis, para esgoto primário, d = 100 x 

50mm.  

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.2.4 Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

Especificações conforme item 4.12.1.3 

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.12.3 ÁGUAS PLUVIAIS.  

 

4.12.3.1 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 

cm, incluso transporte vertical. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: calha quadrada de chapa de aço galvanizada nº 

24 (corte 100 cm), além dos materiais necessários para sua instalação e acabamento: rebite, 

solda e selante elástico a base de poliuretano. Ademais, guincho de coluna e toda a mão de 

obra necessária para a execução do serviço. Para a instalação das calhas seguir todos os 

critérios normativos de trabalho em altura disposto na NR 18 e os seguintes procedimentos:  

(a) Atender ao caimento mínimo de 0,5% no sentido dos tubos coletores; 

(b) Para promover a união das peças em aço galvanizado, deve-se realizar a fixação com 

rebites de repuxo, com transpasse de 10 a 15 cm, com a aplicação do selante nesta região;  

(c) Para os bocais, utilizar solda; 
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(d) Para as cabeceiras, utilizar o mesmo processo de união das calhas, com rebites e selante.  

O local de instalação deve obedecer ao projeto de instalação de microdrenagem.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.12.3.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 

condutores verticais de águas pluviais. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: tubo soldável e lixa d’água grão 150, além de 

toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. Primeiramente, os tubos devem 

ser lixados e, em seguida, limpos com solução limpadora. O adesivo plástico deve ser 

aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo, devendo ser removido o excesso de 

adesivo após a junção. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. A instalação deve obedecer ao 

projeto de instalação de microdrenagem.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.12.3.3 Tubo PVC rígido com anel de borracha, série reforçada, para esgoto e 

águas pluviais, d = 150mm. 

Especificação conforme item 4.12.3.3  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro linear instalado. 

 

4.12.3.4 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas 0,40 x 0,40 x 0,40 m para rede de drenagem. 

Neste serviço estão inclusos os seguintes itens: bloco cerâmico, cimento, areia e pedra britada, 

além de toda a mão de obra necessária para a realização do serviço. Para a instalação, realizar 

os procedimentos a seguir: 

(a) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 

fundo para a execução da caixa; 

(b) Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher, 

atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da tampa 

fixa;  

(c) Em seguida, posicionar e assentar o septo pré-moldado; 

(d) Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e, o fundo com argamassa; 
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(e) Após a execução do revestimento, posicionar e assentar a tampa fixa com argamassa; 

(f) Concluída a alvenaria da caixa, revestir o restante das paredes internamente com chapisco 

e reboco e externamente somente com chapisco.  

A instalação deve obedecer ao projeto de instalação de microdrenagem.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade de caixa instalada. 

 

4.13 DIVERSOS.  

4.13.1 Locação de andaime metálico tubular tipo torre. 

Neste serviço está incluso a locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, com 

largura entre 1,0 e 1,5 metros e altura de 1,0 metro. Além disso, toda a mão de obra necessária 

para a montagem do aparelho.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por metro locado ao mês. 

 

4.13.2 Conjunto para Quadra de Vôlei com Postes em tubo de aço galvanizado 3", H = 

*255* CM, Pintura em tinta esmalte sintético, rede nylon com 2 MM, malha 10 X 

10 CM e antenas oficiais em fibra de vidro - Fornecimento e Instalação. 

Deverão ser fornecidos e instalados 2 postes com tubo de 3" contendo catraca (cremalheira) 

para esticar a rede, tratamento anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético. As redes 

deverão ser confeccionadas em fio polietileno trançado com espessura de 2 mm. Neste serviço 

está incluso a instalação do conjunto.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.13.3 Suporte para tabela de basquete em concreto armado, inclusive fundação. 

Para a confecção do suporte estão inclusos todos os serviços necessários para a execução de 

pilar de suporte em concreto armado e bloco de fundação, como: escavação, preparo de fundo 

de vala, reaterro manual, impermeabilização de estrutura enterrada, lastro de concreto, 

concreto, lançamento, adensamento e acabamento do concreto, fôrmas, armação e pintura 

para proteção de superfícies.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade instalada. 

 

4.13.4 Plantio de Grama em placas.  

Neste serviço está incluso o fornecimento de grama em placas e toda a mão de obra necessária 
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para o plantio. O serviço deverá ser realizado no jardim externo, conforme arquitetura.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por área, em metro quadrado, plantada. 

 

4.13.5 Placa de inauguração em aço escovado, Padrão SEDUC – Fornecimento e 

instalação. 

Neste serviço está incluso o fornecimento de placa padrão SEDUC, em aço escovado, 

considerando toda a mão de obra necessária para a instalação do material. No que diz respeito 

as características da placa, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a 

CONTRATANTE para verificar o modelo padrão a seguir.  

Critério de medição: A medição deverá ser realizada por unidade entregue e instalada. 

 

4.14 LIMPEZA.  

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO documento declarando a destinação 

final dos resíduos retirados da obra. 

 

4.14.1 Remoção de tapume/chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

Neste serviço está incluso a mão de obra necessária para a retirada das chapas de madeira 

utilizadas como tapume.  

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pela área de material retirada, em 

metro quadrado. 

 

4.14.2 Limpeza final da obra  

Neste serviço está incluso a utilização de material de limpeza de obra e mão de obra para a 

execução do serviço. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, deverá ser 

executados á todos os arremates, limpeza e remoção de quaisquer detritos, materiais e 

equipamentos, remanescentes que julgar necessário e os que à FISCALIZAÇÃO determinar.   

Segue algumas recomendações: 

(a) Os pisos deverão ser lavados, de acordo com as especificações do fabricante, devendo ser 

removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. Lavagem final com água em 

abundância.   

(b) Os vidros deverão ser limpos com esponja de aço, removedor e água, sempre se 
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respeitando as especificações e orientações dos fabricantes.   

(c) As ferragens deverão ser limpas com removedor adequado, polindo-se com flanela seca.   

Critério de Medição: A medição deverá ser realizada pela área finalizada, em metro 

quadrado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Será considerada finalizada a obra após inspeção da FISCALIZAÇÃO e aceitação dos 

serviços realizados, ficando a CONTRATADA responsável legalmente, nos termos de normas 

e do Código de Defesa do Consumidor, pela qualidade dos serviços e reparos necessários 

decorrentes a problemas relativos à má execução não perceptíveis imediatamente após a 

construção.  

 

Manaus, 29 de julho de 2021. 
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1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS DO DOCUMENTO

1.2 ABRANGÊNCIA

Este documento tem por objetivo definir tanto as caract

 

erísticas técnicas dos

serviços a serem utilizados para a Adequação da Escola Alice no País das Maravilhas

, bem como as condições de apresentação e recebimento de materiais e de

execução dos serviços referentes às obras civis.

Está abrangida por esta Especificação Técnica a realização de todos os serviços

destinados à Adequação da Escola Alice no País das Maravilhas.



Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Manaus-AM- CEP: 69076-830

2 NORMAS GERAIS

A obra será executada obedecendo a todas as prescrições contidas nas Normas

Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaio da ABNT.

Será obrigação da CONTRATADA manter uma equipe de trabalho necessária e

suficiente, a fim de permitir o correto andamento dos serviços dentro do prazo

determinado para sua execução.

A CONTRATADA deverá executar os serviços em conformidade com o projeto

arquitetônico, devendo informar à FISCALIZAÇÃO sobre qualquer incoerência que for

constatada. Além disso, nenhuma modificação do projeto poderá ser realizada sem a

prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado as instalações

do canteiro de obras, nunca deixando materiais, entulhos e detritos em geral espalhados

pelo canteiro. Logo após a execução de cada serviço, o “entulho” deverá ser removido

do local e acondicionado em caçambas apropriadas até a retirada deste material da obra.

2.1 MATERIAIS E SERVIÇOS

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira

qualidade e obedecer às especificações do presente documento, às normas da ABNT no

que couber e, na falta destas, ter suas características reconhecidas em certificados ou

laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.

A expressão “primeira qualidade” tem, nas presentes especificações, o sentido

que lhe é dado usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduações

de qualidade de um mesmo produto, a graduação de qualidade superior.

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será

facultada a substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante

prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, para cada caso em particular. A

CONTRATADA deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um

orçamento comparativo.

Qualquer ponto mostrado nos desenhos e não descrito na especificação ou

descrito nesta última e não mostrado nos desenhos deverá ser considerado como se

estivesse tanto em um como no outro.

Quando houver diferença entre os desenhos e a especificação a CONTRATADA

não deverá continuar os serviços antes de solicitar e/ou receber instruções da
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FISCALIZAÇÃO, assim como qualquer modificação ou adaptação sensível da obra ao

projeto deverá ser informada com antecedência à FISCALIZAÇÃO da obra para

conhecimento e aprovação dos mesmos.

Esta especificação e os desenhos de projeto devem ser usados sempre em

conjunto, nunca separadamente, deste modo eles se completam descrevendo o serviço a

ser executado e o material ou equipamento a ser utilizado.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto, em sua forma,

dimensões, concepção arquitetônica e ao presente documento.

2.2 SERVIÇOS INACEITÁVEIS

A CONTRATADA deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não

estiverem de acordo com o projeto e esta especificação, e aqueles que não tenham sido

aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO.

2.3 ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

2.3.1 Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho,

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de

08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as

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

abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem

como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta

elétrica na mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados,

especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de

construção.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA levar para as obras, ou as instalações

por ela executada e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão

ser executadas e retiradas com autorização formal da Fiscalização.
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e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos,

comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as

especificações dos fabricantes e demais normas técnicas.

f) Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar da CONTRATADA a

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de

certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão

providenciados pela CONTRATADA.

g) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras dos

materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado

com a respectiva amostra, previamente aprovada pela Fiscalização.

h) Depois de autenticadas pela Fiscalização e pela CONTRATADA, as amostras

serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar,

a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais

fornecidos ou já empregados.

i) Os materiais que não atenderem às especificações e normas mencionadas não

poderão ser estocados no canteiro de obras para serem usados.

2.3.2 Equipamentos de Proteção Individual

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na

Norma Regulamentadora NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os

equipamentos mínimos obrigatórios serão:

a) Equipamentos para proteção da cabeça

• Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões

decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de

outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de

trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o

uso de capacete especial.

• Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção

de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

• Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar

ferimentos nos olhos.

• Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar

irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.
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• Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar

irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

b) Equipamentos para proteção auditiva

• Protetores auriculares, para trabalhos, realizados em locais em que o nível de

ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

c) Equipamentos para proteção das mãos e braços

• Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do

contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou

cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer

radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona

plastificada, de borracha ou de neoprene.

d) Equipamentos para proteção dos pés e pernas

• Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados

ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

• Calçados de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão

do pé.

• Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível.

• Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.

e) Equipamentos para proteção respiratória

• Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de

poeira.

• Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de

jato de areia.

• Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos

provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração

prejudiciais à saúde.

f) Equipamentos para proteção do tronco

• Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para

dobragem e armação de ferros.
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3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1.1 Cabo de cobre flexível isolado, 95mm², antichama 0,6/1,0 kV, para

distribuição.

Recomendado para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em

prédios residenciais, comerciais, subestações transformadoras e em redes subterrâneas

que exijam cabos com maior flexibilidade. É destinado às instalações fixas, podendo ser

instalado em bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterrâneos, proporcionando,

com as características de autoextinção do fogo, maior segurança. Por ser um cabo

isolado em HEPR (borracha etilenopropileno) com temperatura de operação de 90ºC,

sua capacidade de corrente elétrica é superior em relação aos cabos isolados em PVC.

Condutor: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento com

seção 95mm² (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280.

Isolação: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR

(EPR/B).

Cobertura: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o

tipo PVC/ST2.

Norma de referência: NBR 7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de

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

desempenho.

Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR 6251.

Uma vez que os serviços relacionados na atividade de pontos de energia, remuneram

além da execução do ponto ali especificado, a execução dos respectivos circuitos de

alimentação (eletrodutos e condutores), o uso dos serviços infra relacionados deverá se

restringir exclusivamente aos seguintes casos:

- na medição de trechos correspondentes à interligação entre a caixa de entrada e o

quadro geral;

- na medição de trechos correspondentes à interligação entre o quadro geral e os quadros

de distribuição;
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- na medição de quaisquer outros circuitos de alimentação, internos ou externos, desde

que absolutamente distintos daqueles remunerados através da atividade de pontos de

energia, tais como, por exemplo, aqueles relativos à execução de eventuais redes

externas de iluminação.

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado

inclusive eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas

e derivações.

Critério de medição: O cabo de cobre flexível de 95mm² será medido por Metro “in

loco”, e expresso em M.

3.1.2 Cabo de cobre flexível isolado, 50mm², antichama 0,6/1,0 kV, para

distribuição.

Vide item 3.1.1 designado para cabo com seção de 50mm².

Critério de medição: O cabo de cobre flexível de 50mm² será medido por Metro “in

loco”, e expresso em M.

3.1.3 Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², antichama 0,6/1kV, para circuitos

terminais.

Cabo unipolar, formado por fios de cobre nu, eletrolítico têmpera mole, encordoamento

classe 4 ou 5 ( flexível), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, no caso

para seção de 6mm², com isolação e cobertura em compostos termoplásticos de PVC,

não propagador de fogo, com temperatura de serviço de 90º C, isolamento para 0,6/1kV,

para os circuitos terminais: luminárias, tomadas, etc., conforme NBR NM-280/11 e

NBR-9311/14.

Referência: FICAP, INDUSCABOS, PRYSMIAN.

A taxa de ocupação do cabo no eletrodutos deve ser, no máximo, de: 53% para 1

condutor, 31% para dois condutores e 40% para mais de dois condutores.

Critérios de Medição: O cabo de cobre flexível de 6 mm² será medido por Metro “in

loco”, e expresso em M.
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3.1.4 Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², antichama 0,6/1kV, para circuitos

terminais.

Vide item 3.1.3 designado para cabo com seção de 4mm².

Critérios de Medição: O cabo de cobre flexível de 4 mm² será medido por Metro “in

loco”, e expresso em M.

3.1.5 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 0,6/1kV, para circuitos

terminais.

Vide item 3.1.3 designado para cabo com seção de 2,5mm².

Critérios de Medição: O cabo de cobre flexível de 2,5 mm² será medido por Metro “in

loco”, e expresso em M.

3.1.6 Terminal ou conector de compressão para cabo de 1,5-2,5mm².

O terminal metálico a compressão, com um furo e uma compressão. Fabricado em cobre

eletrolítico, extrudado ou trefilado, de acordo com a ASTM-B-124 e com pureza

mínima de 99,9%. A peça deverá ser revestida com uma camada de estanho para

obtenção de maior resistência à corrosão, as superfícies deverão ser lisas e uniformes,

isenta de rebarbas, saliências pontiagudas e arestas cortantes. No conector deverão ser

estampadas de forma legível e indelével, no mínimo as seguintes informações:

a) O nome e/ou a marca do fabricante;

b) A faixa da seção aplicável;

c) O tipo de material “Cu”;

d) O índice da matriz aplicável;

e) O mês e o ano de fabricação;

f) O numero de compressões.

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do terminal ou conector

especificado.

Critérios de Medição: Os terminais a compressão de 1,5-2,5mm² serão medidos por

Unidade “in loco” e expresso em UN.
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3.1.7 Terminal ou conector de compressão para cabo de 4-6mm².

Vide item 3.1.6 designado para terminal ou conector para cabos com seção de 4 a

6mm².

Critérios de Medição: Os terminais a compressão de 4-6mm² serão medidos por

Unidade “in loco” e expresso em UN.

3.1.8 Terminal ou conector de compressão para cabo de 35mm².

Vide item 3.1.6 designado para terminal ou conector para cabos com seção de 35mm².

Critérios de Medição: Os terminais a compressão de 35mm² serão medidos por

Unidade “in loco” e expresso em UN.

3.1.9 Terminal ou conector de compressão para cabo de 50mm².

Vide item 3.1.6 designado para terminal ou conector para cabos com seção de 50mm².

Critérios de Medição: Os terminais a compressão de 50mm² serão medidos por

Unidade “in loco” e expresso em UN.

3.1.10 Terminal ou conector de compressão para cabo de 70mm².

Vide item 3.1.6 designado para terminal ou conector para cabos com seção de 70mm².

Critérios de Medição: Os terminais a compressão de 70mm² serão medidos por

Unidade “in loco” e expresso em UN.

3.1.11 Terminal ou conector de compressão para cabo de 95mm².

Vide item 3.1.6 designado para terminal ou conector para cabos com seção de 95mm².

Critérios de Medição: Os terminais a compressão de 95mm² serão medidos por

Unidade “in loco” e expresso em UN.

3.1.12 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de

embutir, para 30 disjuntores termomagnéticos monopolares, com

barramento trifásico e neutro com barras de 225A.

O quadro de distribuição deverá ter barramento em cobre eletrolítico com 99,99% de

pureza e disjuntor geral conforme projeto para 30 disjuntores padrão europeu – DIN,

deverá ser construído em chapa de aço galvanizado #16 MNG com placa de montagem
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#13 MSG, comporta frontal com trinco, embutido, na cor cinza RAL 7230, grau de

proteção IP – 54 conforme NBR IEC 60439-5.

Deverá acompanhar o quadro uma via do desenho do diagrama unifilar e esquema

funcional, colocada em portas-desenhos, instalada internamente ao quadro. Assim como

deverão ser identificados no quadro todos os circuitos terminais. Com barras por fase de

225A.

Fornecimento e execução do emboço que será aplicado em massa única, desempolada,

com argamassa de traço 1:1:6 (cimento, cal hidratada e areia média), em preparo

manual, após a aplicação do chapisco.

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do quadro de distribuição

especificado, inclusive os barramentos de fases, neutro e terra.

Critérios de Medição: O quadro será medido por Unidade “in loco”, e expressa em

UN.

3.1.13 Luminária tipo calha de sobrepor e lâmpadas tubulares LED 2x20W.

Luminária – Para duas lâmpadas fluorescentes tubular de 40W, sem aletas, de

sobrepor, corpo em chapa de aço laminada a frio SAE 1010/1020, com pintura por

processo eletrostáticos, espessura mínima de 0,6mm. Refletor facetado em alumínio

anodizado de altíssima pureza (99,85%) e refletância, espessura mínima de 0,3mm.

Soquete tipo pressão base G-13 de engate rápido e rotor de segurança. Curva

luminotécnica que alcance no mínimo 400 cdl/1000 lúmens na transversal, com fator de

utilização mínimo de 82 considerando-se ambiente com RCR igual a 1 na relação de

refletância teto, parede, piso igual a 80/50/30.

Lâmpada - Modelo tubular, LED, utilizada na substituição de fluorescentes tubulares

T8 (32, 36 e 40 w) com maior vida útil e eficiência energética. Driver eletrônico

integrado, sem necessidade de reator para o funcionamento. Acabamento em alumínio e

difusor em policarbonato ou poliestireno. Não dimerizável, utiliza soquete base G13.

Produto de alta eficiência energética. Utilização residencial, comercial e industrial em

luminárias apropriadas. Luz branca neutra, branca fria (temperatura de cor de 4000 a

6500 K).
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Soquete – Tipo pressão base G-13 para fluorescente tubular T8, T10, T12 e LED

tubular, corpo em policarbonato, cor branco, contato em bronze fosforo, corrente e

tensão máxima admissível: 2A/250V.

O custo unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do

aparelho de iluminação especificado, inclusive a(s) lâmpada(s), cordão e soquetes, bem

como sua instalação no respectivo ponto de luz.

Critérios de Medição: A luminária será medida por Unidade “in loco”, e expressa em

UN.

3.1.14 Luminária tipo calha de sobrepor e lâmpadas tubulares LED 2x10W.

Vide item 3.1.13 designado para luminária com lâmpadas LED 2x10W.

Critérios de Medição: A luminária será medida por Unidade “in loco”, e expressa em

UN.

3.1.15 Luminária contra explosão (hermética IP-65) para 2 duas lampadas

tubulares LED de 20W

Vide item 3.1.13 designado para luminária em corpo fabricado em Poliestireno de alto

impacto resistente a intempéries na cor branca. Difusor poliestireno transparente e liso,

transparência luminosa de 93%. Refletor Em chapa de aço, tipo plano ou prismático,

tratado quimicamente e pintura em epóxi branco. Vedação Espuma flexível de PVC

expandido. Opcional borracha em EPDM. Fechos Presilha de fechamento removível em

aço inox (SAE 304) de alta resistência. Acessórios Fixa-cabo rosca PG 11 - Ip65, anti-

chamas injetados em nylon 6-Vo. Soquete: Ref. 254(lucchi), antivibratório e anti-

chamas conforme a norma NBR IEC 60529. Com lâmpadas LED 2x20W.

Critérios de Medição: A luminária será medida por Unidade “in loco”, e expressa em

UN.

3.1.16 Luminária tipo SPOT, de sobrepor, com 1 lâmpada dicróica LED de 5W.

Luminária de teto de sobrepor em alumínio com pintura eletrostática branca ou preta e

aleta plástica. Soquete E27 para lâmpadas fluorescentes compactas, led ou

incandescentes, até a potência de 40 ou 60 watts, a depender do fabricante. Lâmpada

LED utilizada na substituição de halógena, com maior vida útil e eficiência energética,
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sem necessidade de reator para o funcionamento. Indicada para iluminação panorâmica.

Não dimerizável.

Critérios de Medição

A Luminária SPOT será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.17 Interruptor simples (1 Módulo), 10A/250V, incluindo suporte, placa e caixa

de sobrepor, com canaleta (20x10x2000)mm.

Interruptor – 01 módulo de tecla basculante, unipolar simples, cor branca, destinado à

montagem aparente com placa (2x4)polegadas, em instalação elétrica de interiores,

contendo bornes com parafusos; corrente nominal 10A-250. Poliestireno alto impacto

ou ABS. NBR 6257:1998. Referência: PIALPLUS, SIEMENS.

Placa e suporte - Em material termoplástico auto extinguível, com acabamento

antiaderente a sujeira com modulo injetado em policarbonato ou nylon, PA-6.6,

resistente ao fogo e para evitar o amarelamento precoce, com furo central. Parafusos em

aço zincado claro ou bicromatizado. Placa com um posto. Com suporte para módulo

simples.

Caixa - Caixa de proteção para placas 4" X 2" de até três módulos, utilizadas em

instalações de tomadas e interruptores. A linha coletada deve ser modular (possibilita

montagem: módulo(s) + suporte + placa).

A canaleta será de PVC com medidas 20x10x2000mm, possui resistência ao choque,

grau de proteção IP 40 e modo de abertura por ferramenta que garante mais segurança

aos circuitos; produzida em PVC (Cloreto de Polivinil) rígido não propaga chama e é

eletricamente isolada; Resistência à tração 3,6-6,3 (Kg/mm); Resistência ao impacto

2,1-100(Kg-cm-cm); Resistência Térmica 50° a 70ºC; Absorção de água 0,07-0,4 (24h-

3,2mm%). Conforme as Normas ABNT NBR IEC 60529, 61084-2-1.

As Buchas Nylon S-6 deverá ser produzida com poliamida de alta qualidade que

permite reistencia ao envelhecimento, oxidação, influencias climaticas; deverá possuir

excelente elasticidade, amortecendo vibrações; deverá possir nas laterais “dentes” e

“aletas” que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação;
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seu pescoço deverá ser livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do

reboco e a deterioração de azulejos.

O parafuso deverá ser de aço inox; possuir rosca soberba; cabeça chata com Fenda ou

Philips; deverá ter dimensões 4,2x45mm.

Vide item 3.1.5, para o cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama com tensão

máxima 450/750V.

Para a aplicação do serviço deve-se acompanhar a Memória de cálculo.

Critérios de Medição: O interruptor simples (1 modulo), de sobrepor será medido por

Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.18 Interruptor simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa.

Interruptor de teclas basculantes, unipolar dupla, cor branca, destinado à montagem

embutida com placa (2x4)polegadas, em instalação elétrica doméstica (interiores),

contendo Bornes com parafusos; Corrente Nominal: 10A-250V. Poliestireno Alto

Impacto ou ABS. NBR 6527:1998. Referência: PIALPLUS, SIEMENS.

Critérios de Medição

Os interruptores de embutir serão medidos por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.19 Interruptor simples (3 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa.

Vide item 3.1.18, para interruptor com três módulos.

Critérios de Medição

Os interruptores de embutir serão medidos por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.20 Tomada alta de embutir (1 Módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa.

Tomada – O modulo será de 2P+T, padrão brasileiro conforme a NBR -14136/12, com

corpo em material plástico de alta resistência, para corrente e tensão nominal de 20A e

250V, instalada em caixa (4x2)polegadas, um módulo. Contatos elétricos em liga de
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prata. Bornes de fixação dos fios em liga de cobre e latão. A linha deve ser modular

(possibilita montagem: modulo(s) + suporte + placa).

Placa - Em material termoplástico auto extinguível, com acabamento antiaderente a

sujeira com modulo injetado em policarbonato ou nylon, PA-6.6, resistente ao fogo e

para evitar o amarelamento precoce, com furo central. Parafusos em aço zincado claro

ou bicromatizado. Placa com um posto.

Suporte - Peça de suporte para placas 4" X 2" de até três módulos, utilizadas em

instalações de tomadas e interruptores. A linha coletada deve ser modular (possibilita

montagem: modulo(s) + suporte + placa).

Instalada a 2,00m do piso acabado. Referência: PIALPLUS, SIEMENS.

Critério de Medição

A tomada alta de embutir será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.21 Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e

placa.

Vide item 3.1.20, para tomada média, altura de 1,3m,  com um módulo, 20A.

Critérios de Medição

A tomada média de embutir será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.22 Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 20A, incluindo suporte e

placa.

Vide item 3.1.20, para tomada média, altura de 1,3m,  com dois módulos, 20A.

Critérios de Medição

A tomada média de embutir será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.23 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa.

Vide item 3.1.20, para tomada baixa, altura de 0,3m,  com um módulo, 20A.
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Critérios de Medição

A tomada baixa de embutir será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.24 Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e

placa.

Vide item 3.1.20, para tomada baixa, altura de 0,3m, com dois módulos, 10A.

Critérios de Medição

A tomada baixa de embutir será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.25 Tomada dupla 2P+T universal, sobrepor, sistema X, Fame ou similar.

Vide item 3.1.20, para tomada baixa de sobrepor, altura de 0,3m, com dois módulos,

10A, em sequência de canaleta.

Critérios de Medição

A tomada baixa de sobrepor será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.26 Tomada para lógica, RJ-45, c/placa, sobrepor.

Para sistema de Cabeamento Estruturado com tráfego de voz, dados e imagens, segundo

requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 Categoria 6 (Balanced Twisted Pair

Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto

de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento

estruturado. Sua nomenclatura é bastante variada: Keystone jack, tomada de

telecomunicação, conector RJ-45 ou simplesmente conector fêmea. Excede os limites

estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E; Performance garantida para até 4

conexões em canais de 100 metros; Corpo em termoplástico de alto impacto não

propagam-te à chama (UL 94 V-0); Vias de contato produzidas em bronze fosforoso

com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro; Montado em placa de circuito

impresso dupla face; Possibilidade de fixação de ícones de identificação; Terminais de

conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26

AWG; Capa traseira já fornecidas com o conector; Disponível em pinagem

T568A/B; Fornecido nas cores Bege e Branco; Compatível com todos os patch panels



Rua Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim II
Manaus-AM- CEP: 69076-830

descarregados, espelhos e tomadas. Conforme as normas EIA/TIA 568 C.2 e seus

adendos, ISO/IEC 11801, NBR 14565 e FCC parte 68. Certificação:

ISO9001/ISO14001. Conforme norma ABNT NBR 14565. Referência:

COMPRABRAS e FURUKAWA.

Critério de Medição

Tomada para lógica, RJ-45, será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.27 Conector RJ45 macho cat 5e, 4 pares.

Fornecimento e instalação de conector RJ45 mscho cat. 5e, 4 pares deverá esta

conforme indicação, todas as etapas do processo executivo é deverão ser inspecionadas

pela FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com

as diretrizes gerais deste item.

Critério de Medição

O Conector RJ45 macho cat 5e, 4 pares será medido por Unidade “in loco”, e expressa

em UN.

3.1.28 Patch Cord cat.5e, conector RJ-45 macho, c/ 1,5m.

O patch cord é o nome dado a um cabo de ligação entre antenas e dispositivos

informatizados. Ideal para conectar equipamentos a uma rede. Uma ponta é ligada

à antena, de forma direta ou através de conector próprio. A outra ponta do cabo possui o

adaptador para a interface sem fio. Proteção anti chamas. Cabo de Rede com conectores

RJ45 macho - macho. Com sequência lógica CAT5E, este cabo já vem crimpado e

pronto para utilizar. Referência: ANGULAR conector e cabos, conforme a norma

ABNT NBR 14565.

Critério de Medição

O patch cord será medido por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.29 Fornecimento de Certificação de ponto de telecomunicação.

Certificação de rede lógica é a disciplina que estuda a disposição organizada e

padronizada de conectores e meios de transmissão para redes de informática e telefonia,
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de modo a tornar a infraestrutura de cabos autônoma quanto ao tipo de aplicação

edelayout, permitindo a ligação a uma rede de: servidores, estações, impressoras,

telefones, switches, hubs e roteadores.

Sistema de Cabeamento Estruturado para instalação em piso falso atuando como ponto

de consolidação entre o cabeamento horizontal e a área de trabalho segundo

especificações da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Referencia: TELCOOL, MICROLAN.

Critérios de Medição

Fornecimento de certificação de ponto de telecomunicação será medido por Ponto “in

loco”, e expressa em PT.

3.1.30 Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional.

Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG,

isolados em polietileno de alta densidade. Capa externa em PVC não propagante a

chama, com marcação sequencial métrica, nas opções CM, CMR e LSZH.Marcação

sequencial métrica decrescente (305 a 001 m) na embalagem FASTBOX.Cores variadas

sob consulta. Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e

imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801,

Categoria 5e, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição

(Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho. Referência: Furukawa.

Critério de Medição

Cabo UTP-4p, cat.5e. 24AWG, será medido por Metro “in loco”, e expresso em M.

3.1.31 Bucha Nylon S6 c/ parafuso aço zincado cabeça chata rosca soberba 4,2 x

45mm.

As Buchas Nylon S-6 deverá ser produzida com poliamida de alta qualidade que

permite reistencia ao envelhecimento, oxidação, influencias climaticas; deverá possuir

excelente elasticidade, amortecendo vibrações; deverá possir nas laterais “dentes” e

“aletas” que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação;

seu pescoço deverá ser livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do

reboco e a deterioração de azulejos.
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O parafuso deverá ser de aço inox; possuir rosca soberba; cabeça chata com Fenda ou

Philips; deverá ter dimensões 4,2x45mm.

Critério de Medição

A bucha de nylon e parafuso, será medido por Unidade “in loco”, e expresso em UN.

3.1.32 Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição grande(76x40

cm).

A quebra para instalação de quadro elétrico grande, deverá ser realizada de forma

manual. Durante a execução deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada de

forma adequada, como também deverá ter o seu acesso restrito, permitindo apenas

pessoas com o uso dos EPI’s cabíveis para tal execução. Os materiais e equipamentos a

serem utilizados na execução dos serviços de quebra e remoção atenderão às

especificações do projeto. A CONTRATADA deverá promover a limpeza da área após

a conclusão deste serviço, evitando o acúmulo de entulho.

Critério de Medição

A quebra será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.33 Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada(4x4 ou 4x2).

Vide item 3.1.32, para caixa de tomada.

Critérios de Medição

A caixa de tomada será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.34 Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 40mm (1 1/4"), para circuitos terminais,

instalado em laje.

Eletroduto deve ser tipo flexível em PVC plano liso preto e laranja, tipo antichama,

diâmetro nominal de 40 mm, fornecido em peças de 25 m de comprimento, com a

marca, o tipo e o diâmetro indicados em seu corpo de forma indelével. Fabricado e

ensaiado conforme a norma NBR15465/08. Referencia: TIGRE.
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Todo o processo de instalação dos eletrodutos deve obedecer à norma da ABNT, NBR-

5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão.

Para o arame 16 BWG: fabricado a partir do aço de baixo teor de carbono (bitola

1,65mm). Um metro de fio equivale a, aproximadamente, 16,00 gramas de arame.

Apresenta alto grau de durabilidade e uma resistência à tração de até 45kgf/mm². É

amplamente utilizado na construção civil para amarração de elementos estruturais,

vergalhões e travamento das formas para concretagem. A sigla "BWG" corresponde a

um sistema britânico de bitolas. Preço coletado em kg

Critério de Medição

Os eletrodutos PVC com DN 40mm serão medidos por Metro “in loco”, e expressos em

M.

3.1.35 Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 40mm (1 1/4"), para circuitos terminais,

instalado em parede.

Vide item 3.1.34, para instalação em parede sem arame.

Critérios de Medição

Os eletrodutos PVC com DN 40mm serão medidos por Metro “in loco”, e expressos em

M.

3.1.36 Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 32mm (1"), para circuitos terminais,

instalado em laje.

Vide item 3.1.34, para eletroduto de DN 1”.

Critérios de Medição

Os eletrodutos PVC com DN 32mm serão medidos por Metro “in loco”, e expressos em

M.

3.1.37 Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 32mm (1"), para circuitos terminais,

instalado em parede.

Vide item 3.1.34, para eletroduto de DN 1” e instalação em parede sem arame.
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Critérios de Medição

Os eletrodutos PVC com DN 32mm serão medidos por Metro “in loco”, e expressos em

M.

3.1.38 Caixa retangular 4”x2”, PVC, alta(2,00m do piso), média(1,30m do piso) ou

baixa(0,30m do piso) instalada em parede.

As caixas serão fabricadas em PVC antichama, composto por uma caixa e tampa 4x2,

para embutir, atendendo as derivações terminais das instalações elétricas. Reforço

estrutural nas bordas, possibilitando resistência a deformações, orelhas resistentes que

não espanam e não quebram, resistente a altas temperaturas, aceitando a instalação de

qualquer fabricante de interruptores e tomadas, IP40 que evita a entrada de massa no

interior. Normas de referências NBR 15465 e NBR 5410.

Fornecimento e execução do emboço que será aplicado em massa única, desempolada,

com argamassa de traço 1:1:6 (cimento, cal hidratada e areia média), em preparo

manual, após a aplicação do chapisco.

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa especificada.

Obs. Instaladas de acordo com a altura das tomadas e interruptores.

Critérios de Medição

As caixas serão medidas por Unidade “in loco”, e expressas em UN.

3.1.39 Eletroduto metálico flexivel revestido externamente com PVC preto,

diametro externo de 25mm (3/4"), tipo Sealtubo.

Este eletroduto é formado por uma cinta de aço galvanizada, enrolada em espirais meio

sobrepostas e encaixadas de tal forma que o conjunto proporcione boa resistência

mecânica e grande flexibilidade. Possui revestimento externo em PVC preto a fim de

proporcionar maior resistência e durabilidade. São utilizados em instalações expostas à

prova de tempo, umidade, poeira, como pisos elevados, indústrias, máquinas e motores

elétricos. É comercializado em rolos. Coletar o rolo de 30m.

Critérios de Medição
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Os eletrodutos metálicos com 25mm serão medidos por Metro “in loco”, e expressos em

M.

3.1.40 Condulete de alumínio, tipo E, para eletroduto de aço galvanizado DN 20

mm (3/4''), aparente.

Fabricados em liga de alumínio. Ideais para instalações elétricas residenciais,

comerciais e industriais. Conduletes de ½” a 4”, com e sem rosca. Opções de roscas

BSP [tipo gás] ou sem rosca.

Condulete fixo, tipo "E", em alumínio. Caixa retangular com uma derivação para linhas

aparentes, dotada de tampa propria com vedação para água e poeira, produzida em

alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento em pintura

a pó e acompanha protetor de saída. Utilizada para passagem, ligação e derivação de

condutores elétricos.

Vide item 3.1.31, sobre buchas de nylon e parafusos.

Critérios de Medição

Os conduletes serão medidos por Unidade “in loco”, e expressos em UN.

3.1.41 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem

reaproveitamento.

A remoção de interruptores/tomadas deverá ser realizada de forma manual. Durante a

execução deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada de forma adequada, como

também deverá ter o seu acesso restrito, permitindo apenas pessoas com o uso dos EPI’s

cabíveis para tal execução. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução

dos serviços de quebra e remoção atenderão às especificações do projeto. A

CONTRATADA deverá promover a limpeza da área após a conclusão deste serviço,

evitando o acúmulo de entulho.

A licitante deverá apresentar em sua proposta uma declaração onde se compromete a

cumprir todas as normas de descarte de resíduos sólidos.
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Critério de Medição

A remoção será medida por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.42 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.

Vide item 3.1.41, para descarte de luminárias.

Critérios de Medição

As luminárias serão medidas por Unidade “in loco”, e expressos em UN.

3.1.43 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.

Vide item 3.1.41, para descarte de cabos elétricos.

Critérios de Medição

Os cabos elétricos serão medidos por Metro “in loco”, e expressos em M.

3.1.44 Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 100 ate 250A,

capacidade de interrupcao de 35kA.

Adequados para aplicação em instalações industriais, comerciais e prediais, a versão da

linha de disjuntores em caixa moldada, foram desenvolvidos e fabricados em

conformidade com as normas IEC 60947-1 e IEC 60947-2 (e respectivas ABNT/NBR)

atendendo as necessidades de manobra e proteção em circuitos de distribuição até 250

A. Os disjuntores com elemento Termomagnético proporcionam proteção eficiente

contra sobrecarga e curto-circuito tanto para aplicações em corrente alternada quanto

em corrente contínua permitindo a montagem de sistemas de distribuição de forma

econômica e segura.

Para identificar a capacidade de corrente do disjuntor tripolar para proteção de quadros

de distribuição deverá ser consultada a Memória de Cálculo.

Critério de Medição

O disjuntor tripolar ajustável será medido por Unidade “in loco”, e expressa em UN.
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3.1.45 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A a 20A.

O disjuntor deverá ser do tipo DIN, curva C, padrão europeu, termomagnético, de caixa

moldada, seco para baixa tensão, monopolar, com acionamento por alavanca frontal,

capacidade de interrupção mínima de 5kA até 100kA, com correntes especificadas no

projeto. Referência: SIEMENS, MOELLER. HAGER. Para circuitos monofásicos

somente deverão ser utilizados disjuntores monopolares.

Obs.: Para identificar a capacidade de corrente do disjuntor monopolar deverá ser

consultada a Memória de Cálculo.

Critérios de Medição

O disjuntor monopolar será medido por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.46 Disjuntor bipolar tipo DIN corrente nominal de 20, 25 e 32A.

O disjuntor deverá ser do tipo DIN, curva C, padrão europeu, termomagnético, de caixa

moldada, seco para baixa tensão, bipolar, com acionamento por alavanca frontal,

capacidade de interrupção mínima de 5kA até 100kA, com correntes especificadas no

projeto. Referência: SIEMENS, MOELLER. HAGER. Para circuitos bifásicos somente

deverão ser utilizados disjuntores bipolares.

Obs.: Para identificar a capacidade de corrente do disjuntor monopolar deverá ser

consultada a Memória de Cálculo.

Critérios de Medição

Os disjuntores bipolares serão medidos por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.47 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A.

O disjuntor deverá ser do tipo DIN, padrão europeu, termomagnético, tripolar, com

acionamento por alavanca frontal, capacidade de interrupção de 5Ka, curva caracterista

de disparo C , com correntes especificadas no projeto conforme NBR NM 60898/04.

Referência: SIEMENS, SCHNEIDER, MOELLER, HAGE.

Obs.: Para identificar a capacidade de corrente do disjuntor tripolar deverá ser

consultada a Memória de Cálculo.

Critérios de Medição
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Os disjuntores tripolares serão medidos por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.48 Dispositivo de proteção contra surtos DPS 90KA.

Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) são dispositivos elétricos utilizados

na proteção de instalações inteiras, partes de uma instalação ou equipamentos elétricos e

eletrônicos individualmente. Sua utilização complementa a proteção interna de um

sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), segundo o que determinam

as normas brasileiras ABNT NBR 5410-2004 e NBR5419-2005, assim como as normas

internacionais IEC que tratam do assunto e as respectivas normas nacionais de diversos

paises que delas derivam. O principio de funcionamento de um DPS é baseado na

mudança da sua impedância interna, que diminui com o aumento da tensão em seus

terminais, permitindo um desvio da corrente de surto para o sistema de aterramento,

proteção de modo comum, evitando assim que sobre o equipamento protegido apareça

uma tensão acima daquela que ele possa suportar, ou seja, da suportabilidade do

equipamento. Os DPS são divididos quanto a sua aplicação em três tipos, I, II e III,

sendo dispostos ao longo da instalação, a partir da sua origem até o equipamento que se

deseja proteger. Os DPS tipo I protegem toda a instalação contra os efeitos de uma

descarga atmosférica direta na edificação, na rede de distribuição da concessionária ou

no aterramento da instalação. Os DPS tipo II são colocados nos quadros de distribuição,

para proteger os circuitos que se originam deste quadro contra as sobretensões residuais

do DPS tipo I ou sobretensões induzidas na instalação causadas por descargas

atmosféricas remotas. Os DPS tipo II têm a função de proteger os equipamentos

eletrônicos contra sobretensões originadas dentro da própria instalação, causadas pela

variação de tensão que se originam da partida de motores, acionamento de disjuntores

ou outros tipos de comutação. Como primeiro passo para a especificação de um DPS,

que iremos abordar em próximos artigos, é preciso compreender, que os DPS, mais do

que instalados, são posicionados ao longo de uma instalação utilizando-se o conceito de

zonas de proteção contra raios (ZPR), tema que abordaremos oportunamente.

São elementos de equipotencialização de uma instalação elétrica; -Protegem instalações,

circuitos e equipamentos contra sobretensões transitórias; - Sobretensões transitórias são

causadas por descargas atmosféricas próximas ou distantes ou pela comutação de

tensão, principalmente em cargas indutivas; - DPS são classificados em tipos I, II e II; -

O dimensionamento e especificação de um DPS são baseados no conceito de zonas de
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proteção contra raios (ZPR).

Para identificar a aplicação do dispositivo de proteção de circuitos terminais deverá ser

consultada a Memória de Cálculo.

Critério de medição

A medição será por Unidade e expressa em UN.

3.1.49 Trilho para suporte de luminárias e tomadas.

Com perfilados, que deverá ser em chapa de aço perfurado SAE 1008/1010, simples na

bitola 22 AWG, com galvanização eletrolítica, dimensões 38x76mm e comprimento de

6000 mm, com tampa. Conforme normas NBR11888-2 e NBR 7013. Referência:

PERFIL LDER, DISPAN, SISA.

Para fixação dos perfilados será utilizado vergalhão com rosca total de ϕ ¼ polegadas

(tirante) porcas sextavadas de aço galvanizado de ϕ ¼ e arruela de latão de ϕ ¼, lisa, e

chumbador com parafuso ¼”.

Critério de Medição

O trilho será medido por Metro “in loco”, e expressa em M.

3.1.50 Canaleta PVC (50X50X2000) mm.

A canaleta será de PVC com medidas (50x50x2000)mm, possui resistência ao choque,

grau de proteção IP 40 e modo de abertura por ferramenta que garante mais segurança

aos circuitos; produzida em PVC (Cloreto de Polivinil) rígido não propaga chama e é

eletricamente isolada; Resistência à tração 3,6-6,3 (Kg/mm); Resistencia ao impacto

2,1-100(Kg-cm-cm); Resistencia Térmica 50° a 70ºC; Absorção de água 0,07-0,4 (24h-

3,2mm%). Conforme a Norma ABNT NBR IEC 60529.

Também deverá ser consultada a Norma ABNT NBR IEC 61084-2-1

Critério de Medição

A canaleta será medida por Metro “in loco”, e expressa em M.
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3.1.51 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN90 (3”),

Fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), este é um produto de seção

circular, com corrugação helicoidal tipo paralela, interna e externamente, com excelente

raio de curvatura, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e

de telecomunicações, indústrias, ferrovias, rodovias, aeroportos, shopping centers e

outras obras. Acompanha fio guia interno, flexível e de fácil manuseio na aplicação.

Possui alta resistência à compressão diametral e ao impacto, à abrasão, imunidade a

corrosões e a ataques químicos.

Os dutos, conexões e acessórios devem ser fabricados em polietileno de alta densidade

(PEAD), resultando em um composto termoplástico que atenda a característica exigida.

A superfície interna e externa das paredes do duto deve ser uniforme, não podendo ter

bolhas, vazios, rebarbas ou escamas de qualquer tipo, estrangulamento ou outra

irregularidades que possam causar abrasão e dificultar o deslizamento dos cabos em seu

interior; o duto deve ter coloração uniforme, permitindo-se, entretanto, pequena

variação de tonalidade devido às diferenças normais de cor na matéria prima; não são

permitidos quaisquer sinais de reparações, tratamento ou pintura com o objetivo de

dissimular defeitos. Para instalação subterrânea.

Os dutos corrugados em polietileno (PEAD) devem trazer gravados, no mínimo a cada

2 metros, de forma visível e indelével, os seguintes dizeres:

a) Nome ou marca do fabricante;

b) A palavra “PEAD”, identificando a resina base polietileno de alta densidade;

c) Diâmetro externo nominal (DE);

d) Código que permita rastrear a sua produção;

e) Data de fabricação.

O que permite maior agilidade e consistência no lançamento ao solo. A instalação é

efetuada manualmente, evitando a movimentação aleatória que possa influenciar nos

tubos. Possui parâmetros que indicam a classe de trabalho de acordo com a norma

técnica, e também uma marcação metro a metro para oferecer facilidade e garantia de

metragem correta ao consumidor. Faz-se necessário um fio guia para facilitar a

transposição dos cabos elétricos.
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Para identificar as posições de instalação dos eletrodutos deverá ser consultada a

Memória de Cálculo.

Critérios de Medição

Os dutos corrugados em polietileno (PEAD) serão medidos por Metro “in loco”, e

expressa em M.

3.1.52 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos

maciços, fundo com brita, dimensões internas: (0,6x0,6x0,6)m.

A caixa de passagem será de alvenaria devendo ser de tijolos cerâmicos maciços,

(5x10x20)m e obedecer às características dimensionais de 60x60x60cm e demais

recomendações existentes no projeto. Fundo terá brita graduada para uma melhor

filtração da água. O assentamento da alvenaria deverá ter: argamassa traço 1:4 (cimento,

cal e areia). Argamassa com revestimento da alvenaria e regularização do fundo deverá

ter: argamassa traço 1:3 (cimento, areia peneirada – granulometria até 3mm – e

hidrófugo). As caixas devem ter tubulações de entrada e saída distante do fundo no

mínimo 10 cm.

Critérios de Medição

As caixas enterradas serão medidas por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.53 Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm.

Verificar o número de aberturas cujo diâmetro seja maior que 75mm em laje, conforme

projeto. Espessura do furo de 9 a 19cm. Para o levantamento dos índices de

produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o processo.

Execução de furo com martelete.

Critérios de Medição

O furo será medido por Unidade “in loco”, e expressa em UN.
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3.1.54 Rasgo em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros maiores que

75mm.

A execução de rasgo em contrapiso para passagem de tubulação, com diâmetro

maiores que 75mm, deverá ser feito com a utilização de serra circular tipo “makita”,

disco diamantado corte a seco 4.1/8” segmentado para concreto.

Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com

o máximo de cuidado, com objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já

concluídos.

Para identificar o encaminhamento do rasgo deverá ser consultada a Memória de

Cálculo.

Critério de Medição

O rasgo será medido por Metro “in loco”, e expresso em M.

3.1.55 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros de 2 1/2" a 4".

A execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação, com range de

diâmetros 62 e 100mm, deverá ser feito com a utilização de serra circular tipo “makita”,

disco diamantado corte a seco 4.1/8” segmentado para alvenaria.

Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com

o máximo de cuidado, com objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já

concluídos.

Para identificar o encaminhamento do rasgo deverá ser consultada a Memória de

Cálculo.

Critério de Medição

O rasgo será medido por Metro “in loco”, e expresso em M.
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3.1.56 Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que

75mm.

Deverá ser executado o serviço de chumbamento pontual com o objetivo de

fechamento dos furos em laje que serão revestidas com argamassa, antes da aplicação, é

necessário umedecer a laje para que não haja perda da água da argamassa aplicada

durante o período de cura, a argamassa deverá ser aplicada com uso de colher de

pedreiro.

Para identificar o encaminhamento do chumbamento deverá ser consultada a Memória

de Cálculo.

Critério de Medição

O chumbamento pontual será medido por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.1.57 Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição com

diâmetros maiores que 75mm.

Deverá ser executado o serviço de chumbamento linear com o objetivo de

fechamento dos rasgos em contrapiso que serão revestidas com argamassa (emboço e

reboco), antes da aplicação, é necessário umedecer o contrapiso para que não haja perda

da água da argamassa aplicada durante o período de cura, a argamassa deverá ser

aplicada com uso de colher de pedreiro.

Para identificar o encaminhamento do chumbamento deverá ser consultada a Memória

de Cálculo.

Critério de Medição

O chumbamento linear será medido por Metro “in loco”, e expresso em M.

3.1.58 Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros de 2

1/2" a 4".

Deverá ser executado o serviço de chumbamento linear com o objetivo de

fechamento dos rasgos em alvenaria que serão revestidas com argamassa (emboço e

reboco), antes da aplicação, é necessário umedecer o contrapiso para que não haja perda
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da água da argamassa aplicada durante o período de cura, a argamassa deverá ser

aplicada com uso de colher de pedreiro.

Para identificar o encaminhamento do chumbamento deverá ser consultada a Memória

de Cálculo.

Critério de Medição

O chumbamento linear será medido por Metro “in loco”, e expresso em M.

3.1.59 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a

40mm.

Vide item 3.1.55, para bitolas menores ou iguais a 40mm.

Critérios de Medição

Os rasgos serão medidos por Metro “in loco”, e expressos em M.

3.1.60 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros

menores ou iguais a 40mm.

Vide item 3.1.58, para bitolas menores ou iguais a 40mm.

Critérios de Medição

O chumbamento será medidos por Metro “in loco”, e expressos em M.

3.1.61 Retirada de disjuntor monopolar até 50A.

O serviço será pago por un (unidade) do disjuntor retirado. O custo unitário

remunera a retirada do disjuntor conforme especificado, inclusive a limpeza e guarda do

material reaproveitável. Com o quadro de distribuição desenergizado e fazendo-se uso

de EPI’s e ferramentas adequados ao serviço.

3.1.62 Retirada de disjuntor bipolar até 50A.

Vide item 3.1.61, para disjuntor bipolar até 50A.

Critérios de Medição
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A retirada será medida por Unidade “in loco”, e expressos em UN.

3.1.63 Retirada de disjuntor tripolar até 50A.

Vide item 3.1.61, para disjuntor tripolar até 50A.

Critérios de Medição

A retirada será medida por Unidade “in loco”, e expressos em UN.

3.1.64 Remoção de barramento de cobre em quadros elétricos.

O serviço será pago por m (metro linear) de barramento de cobre retirado,

considerando-se seu comprimento efetivo. O custo  unitário remunera a retirada do

barramento de cobre especificado, inclusive a limpeza e guarda do material

reaproveitável. Com o quadro de distribuição desenergizado e fazendo-se uso de EPI’s e

ferramentas adequados ao serviço.

3.1.65 Recolocação de barramentos em quadros elétricos.

O serviço será pago por m (metro linear) de barramento de cobre recolocado,

considerando-se seu comprimento efetivo. O custo  unitário remunera a recolocação do

barramento de cobre especificado, inclusive o fornecimento de eventuais elementos de

fixação necessários. Fazendo-se uso de EPI’s e ferramentas adequados ao serviço.

3.2 APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

3.2.1 Ar condicionado Split inverter 36000 BTU’S Piso-Teto.

O ar-condicionado do tipo Piso-Teto é um split que permite a instalação de forma mais

separada entre as unidades evaporadora e condensadora.

A tecnologia INVERTER regula o fluxo de energia do sistema, alterando a velocidade

do compressor. Este componente irá reduzir o consumo de energia quando se detecta

que a sala precisa de menos refrigeração ou aquecimento. É o tipo mais incomum de

split, podendo ser encontrado, principalmente, em estabelecimentos comerciais de

médio porte. Conjunto composto por unidade evaporadora do tipo Split com capacidade
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nominal de refrigeração de 36000 Btu´s/h e unidade Condensadora com tecnologia

INVERTER. Ciclo: somente frio; frequência 60Hz; bifásica; baixo nível de ruído;

Classificação A, selo Procel/INMETRO. Unidade evaporadora equipada com filtro de ar

de antibactérias e lavável. Acompanhado de controle remoto sem fio. Recursos

mínimos: controle automático de temperatura; indicação de temperatura no controle

remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing); regulagemde ar para três

velocidades; Programação liga e desliga na hora desejada (timer); Sleep ou sono bom;

resfriamento rápido (turbo); utiliza gás refrigerante ecológico HFC. Controle remoto,

Termostato digital; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220V.

O modelo do aparelho de ar condicionado deverá estar em conformidade com a seguinte

Portaria:

a) Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 – Etiquetagem
Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000BTU/h;

Deverá apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais, etc.), a ser

entregue na fase de habilitação, em que constem explicitamente as características

exigidas nas especificações, deverá acompanhar o manual de instruções para uso,

conservação e manutenção do equipamento.

Para execução de climatização de ambientes, deverá ser consultada a Memória de

Cálculo.

Critério de Medição

O Ar Condicionado será medido por Unidade “in loco”, e expressa em UN.

3.2.2 Ar condicionado Split inverter 12000 BTU’S HI-WALL.

Vide Item 3.2.1. Porém aplicado em ar condicionado de 12000btu’s com sistema de

instalação HI-Wall, Parede=Parede, com a mínima separação entre unidades

evaporadora e condensadora.

Para execução de climatização de ambientes, deverá ser consultada a Memória de

Cálculo..

Critério de medição
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A medição será por unidade e expressa em UN.

3.2.3 Ar condicionado Split inverter 9000 BTU’S HI-WALL.

Vide Item 3.2.1. Porém aplicado em ar condicionado de 9000btu’s com sistema de

instalação HI-Wall, Parede=Parede, com a mínima separação entre unidades

evaporadora e condensadora.

Para execução de climatização de ambientes, deverá ser consultada a Memória de

Cálculo..

Critério de medição

A medição será por unidade e expressa em UN.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Será considerada finalizada a obra após inspeção da FISCALIZAÇÃO e

aceitação dos serviços realizados, ficando a CONTRATADA responsável legalmente,

nos termos de normas e do Código de Defesa do Consumidor, pela qualidade dos

serviços e reparos necessários decorrentes a problemas relativos à má execução não

perceptíveis imediatamente após a construção.
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