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2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

• Este caderno refere-se à descrição dos materiais e atividades a serem realizadas e aplicados, 

na Revitalização do Estacionamento ao lado do Edifício Sede do Sistema Fiep. Localizado na Avenida 

Cândido de Abreu Nº200, Centro Cívico – Curitiba – PR, CEP: 80.530-902; 

• O profissional responsável pela execução deverá obrigatoriamente ser Arquiteto e possui CAU 

ativo junto ao Conselho. Essa é uma solicitação da CAPC (Comissão de Avaliação do Patrimônio 

Cultural). 

• O prazo de duração da obra é de 8 meses. 

• O projeto atende um programa de necessidades pré-estabelecido e procura dotar a edificação 

de condições propícias para o pleno desenvolvimento das atividades; 

• Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as eventuais 

discordâncias ser resolvidas pela fiscalização com a seguinte ordem de prevalência: primeiro o que diz 

o projeto, a seguir as especificações e por último a planilha orçamentária; 

• A execução obedecerá rigorosamente aos projetos e a estas especificações, não podendo ser 

inserida qualquer modificação sem o consentimento da fiscalização; 

• Só será permitido o uso de materiais ou equipamentos equivalentes aos especificados e que 

desempenhem função idêntica apresentando as mesmas características formais, técnicas e que 

também sejam assistidas de assistência técnica assim como peças de reposição em território nacional; 

• Os materiais e especificações técnicas contidas em projeto sempre obedecerão às normas da 

ABNT; 

• O Projeto, as especificações e o quantitativo são complementares entre si, de maneira que 

mesmo que algum serviço, eventualmente, não tenha sido apresentado em uma das partes, o mesmo 

também deverá ser questionado quanto à necessidade formalmente, constituindo-se como elemento 

integrante da obra; 

• As quantidades levantadas na “Planilha Orçamentaria” são orientativas, não implicando em 

aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento 

proposto. Quanto a possíveis serviços adicionais, não está previsto, e caso comprove-se a necessidade, 

deverá estar em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI ou SENAI; 

• O profissional e/ou empresa ao apresentar o preço para esta obra assumirá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes 

especificações; 

• Todos os funcionários sejam eles próprios ou terceirizados não poderão ficar circulando fora 

dos locais da obra/reforma, salvo casos especiais devidamente autorizado pela fiscalização. 
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2.1 Responsabilidade dos Projetos 

 

2.1.1 Arquitetônico:  

Marina Louise Mereniuk – Arquiteta e Urbanista – CAU A123382-3 

Relação de pranchas: 

01-06 – Demolir – Implantação 

02-06 – Demolir – Detalhe portão acesso principal 

03-06 – Demolir – Detalhe portão acesso secundário 

04-06 – Construir – Implantação 

05-06 – Construir – Guarita e marquise 

06-06 – Construir – Guarita e marquise 

01-02 – Pintura – Implantação 

02-02 – Pintura piso – detalhes 

01-02 – Paisagismo– Implantação 

02-02 – Paisagismo – detalhes 

2.1.2 Estrutural/ Metálica: 

Vitor Lorival Kudlanvec Junior – Engenheiro Civil – CREA PR-132.101/D 

Relação de pranchas: 

01-11 – Guarita Av. Candido de Abreu, formas e detalhes 

02-11 – Guarita Av. Candido de Abreu, formas e detalhes 

03-11 – Guarita R. Heitor S. França, formas e detalhes 

04-11 – Guarita R. Heitor S. França, armaduras 

05-11 – Banco de concreto, formas e detalhes 

06-11 – Cisterna, locação e detalhes.  

07-11 – Cisterna, formas e cortes. 

08-11 – Cisterna, fundação. 

09-11 – Cisterna, armadura. 

10-11 – Cisterna, armadura paredes e lajes. 

11-11 – Caixa de Contenção, formas e armadura. 

01-01 – Marquise, estrutura metálica e detalhes 

01-01 - Pavimentação, plantas e detalhes 
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2.1.3 Hidrossanitário: 

André Luiz Debiasio – Engenheiro Civil – CREA PR-81.388/D 

Relação de pranchas: 

01-03 – Drenagem, implantação; 

02-03 – Rede de drenagem, detalhes caixa com grelha e poço de visita; 

03-03 – Detalhes tanque de contenção de cheias; 

01-04 – Hidráulico, Planta de implantação; 

02-04 – Plantas coberturas, detalhes isométricos e de esgoto. 

03-04 – Plantas e detalhes, Cisterna e Casa de Máquinas. 

04-04 – Planta e detalhes, Marquise. 

2.1.4 Elétrico: 

Hugo Scheller de Moura – CREA/PR – 12789/D 

Relação de Pranchas: 

01-08 – Planta baixa – Instalações elétricas externas; 

02-08 – Detalhes – Instalação elétrica externa – guaritas e cisterna; 

03-08 – Diagrama unifilar – Instalações elétricas externas; 

04-08 – Diagrama e detalhes – Instalações elétricas externas; 

05-08 – Planta baixa - Tubulação e cabeamento; 

06-08 – Detalhes - Instalações elétricas externas; 

07-08 – Diagrama e detalhes – Painéis elétricos, sistema de bombas de recalque; 

08-08 – Diagrama e detalhes – Painéis elétricos, sistema de bombas de combate a incêndio; 

2.1.5 Mecânica: 

Yuri Muginoski – CREA/PR – 134.689/D 

Relação de Pranchas: 

01-01 – Projeto climatização guarita 

 

 

1.1 Critério de Analogia 

 

1.1.1 Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns 

materiais especificados no presente Edital, essa substituição obedecerá ao disposto nos itens 

subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE, 

para cada caso particular. 

1.1.2 A substituição referida no item precedente será regulada pelo critério de analogia. Conforme 

a seguir definido: 
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• Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência 

se desempenham idêntica função construtiva, apresentam as mesmas características exigidas 

na Especificação ou no Procedimento que a eles se refiram; 

• Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou 

semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas 

características exigidas na Especificação ou no Procedimento que a eles se refiram. 

1.1.3 O critério de analogia a que se refere o item 2, retro, será estabelecido em cada caso, pelo 

PROJETISTA e pelo ESPECIFICADOR, com anuência final da fiscalização da Gerência de Engenharia SESI 

SENAI, sendo objeto de registro no “Relatório de Obras e Serviço – SESI SENAI”. 

1.1.4 A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada em tempo 

oportuno, pelo PROFISSIONAL E/OU EMPRESA, não admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma 

hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na 

documentação contratual. 

1.1.5 No presente Memorial, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca 

implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança 

subordinada ao item 2 retro. 

1.1.6 Quaisquer desacordos com as especificações, deste caderno, nos projetos ou com as 

orientações do fabricante, deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. 

1.1.7 Qualquer dúvida resultante das informações especificadas neste caderno deve ser informada 

à CONTRATANTE. 

1.1.8 Caberá a Contratada a aprovação final e revalidação da aprovação dos projetos alterados. 

1.1.9 As despesas referentes a cópias e plotagens de projetos correrão por conta da Contratada. 

 

2. INSTALAÇÃO DA OBRA/ CANTEIRO 

 

2.1 A localização do canteiro de obras deverá ser definida junto à CONTRATANTE. 

2.2 Todas as providências e despesas provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, 

tapumes, cercas, instalações de alojamento, escritório, almoxarifado e ligações provisórias de 

sanitários, luz, força, água, etc., ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA. 

2.3 A CONTRATADA providenciará a confecção e instalação de uma placa de obra. 

2.4 Abrigo Provisório deve ser em container, alocado na obra com a finalidade de alojamento, 

depósito de materiais e ferramentas, banheiro e vestiário. 

2.5 Locação da obra considerando contratação de serviços de topografia e montagem de gabarito 

de madeira.  
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2.6 Nos locais conforme demarcado no projeto do Canteiro de Obras, erão executados 

tapumes em telha metálica pintada branca com: estrutura de pilares em madeira com dimensões 

mínimas de 7,5x7,5cm, furo com cavadeira para fixação dos pontaletes e seu chumbamento em 

concreto magro.  

2.7 A carga e o transporte de material deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações 

existentes, e em horário a ser determinado pela Fiscalização. 

2.8 É de responsabilidade da Contratada, a execução dos andaimes necessários, assim como a sua 

segurança, atendendo as prescrições da NR-18. 

2.9 Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 

Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto 

na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança 

necessários. 

2.10 Deverão ser fornecidos aos funcionários uniformes (calça, camiseta e jaqueta) com o nome da 

empresa e estes deverão obrigatoriamente utilizar uniforme durante a jornada de trabalho para a 

execução da obra. 

2.11 Para a execução de todo e qualquer serviço, todo trabalhador deverá utilizar também os 

equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para os diversos tipos de serviços. 

 

3. DIÁRIO DE OBRAS 

 

Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, tanto pela CONTRATADA, como 

pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser preenchido diariamente com no mínimo as informações abaixo: 

• Data da anotação; 

• Nome do responsável pela anotação; 

• Condições meteorológicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada, etc.); 

• Etapa da obra em curso; 

• Recebimento de materiais; 

• Atividades realizadas e medições parciais; 

• Número de profissionais alocados; 

• Intercorrências e não conformidades; 

• Outras informações que se demonstrarem necessárias para informar as condições da 

obra. 

 

4. PGRCC 
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) deverá ser executado 

por profissional qualificado e contratado uma empresa para coleta/transporte dos resíduos 

devidamente licenciada e com os documentos atualizados/vigentes (os mesmos deverão ser 

apresentados à contratante). Ao final da obra além da entrega do PGRCC, também deverá ser entregue 

a ART do PGRCC, MTR e demais documentos necessários para as devidas aprovações em Prefeitura, 

Vigilância Sanitária, etc. 

5. PLACA DE OBRA  

A placa de obra deverá ser conforme modelo fornecido pelo Sistema FIEP, constando as 

informações de todos os profissionais envolvidos no projeto, execução e fiscalização, instalada em 

local visível conforme orientação do contratante.  

 

ARQUITETÔNICO 

 

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Deverá ser demolido somente o necessário para execução dos serviços, tomando-se os 

devidos cuidados para preservar a integridade de outros elementos existentes ao redor; 

Excessos de entulho e de materiais de construção devem ser descartados com o emprego de 

caçambas por conta da CONTRATADA. 

Serão demolidas e retiradas as áreas indicadas no projeto de Implantação – Demolição. 

1.1 Calçadas existentes 

Serão demolidas todas as calçadas que estão no lote, sendo elas em petit pavê, piso de 

concreto desempenado e bloco sextavado em concreto. 

As calçadas e meio fio que estão próximos a edificação, serão demolidas manualmente. 

Devendo a Contratada realizar a limpeza dos revestimentos cerâmicos (pastilhas) atingidos pelos 

respingos de demolição. 

A calçada externa ao lote voltada para a Avenida Candido de Abreu (área demarcada na 

figura1, em amarelo), possui piso em petit pavê branco. Será feito a recuperação de 50% do piso 

(retirada e colocação) e 100% da área, será rejuntada e refeita a limpeza. 

Já a calçada externa ao lote voltada para a Rua Barão de Antonina (área demarcada na figura 

1, em azul), que possui piso em bloco sextavado de concreto, será demolida para receber o novo 

piso em petit pavê branco. 
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Figura 1 

1.2 Pavimentação existente 

Toda a pavimentação asfáltica existente será demolida com retroescavadeira. 

1.3 Retirada das árvores 

Serão retiradas algumas árvores no lote, conforme demarcado no projeto de demolição e 

aprovado na SMMA (Secretaria do Meio Ambiente). 

1.4 Retirada de arbustos 

Serão retiradas os arbustos no lote, conforme demarcado no projeto de demolição. 

 

2. VEDAÇÕES- PAREDES 

2.1 Paredes de vedação em alvenaria 

Serão executadas paredes em alvenaria conforme indicação em projeto arquitetônico, nas guaritas. 

As paredes em alvenaria serão de blocos de argamassa de cimento, sem função estrutural, do tipo 

vedação, que atendam aos requisitos descritos na NBR-6136, com dimensões modulares e uniformes, 

de primeira qualidade, arestas vivas, coloração homogênea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas 

ou outros defeitos visíveis.  

 Dimensões: 9 x 19 x 19cm   

 Tolerâncias dimensionais: ± 3 mm; 
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 Desvio de esquadro: ≤ 3 mm; 

 Flecha: ≤ 3 mm; 

O assentamento deverá ser com argamassa pré-fabricada, devidamente certificada e normalizada, 

dentro do prazo de validade, de acordo com as recomendações de utilização do fabricante e 

corretamente estocadas; argamassa de assentamento mista de cimento, cal hidratada e areia 

fina/média traço 1:2:8, em espessura máxima de 1,5cm. As três primeiras fiadas de blocos em todas 

as paredes serão assentadas com argamassa de cimento e areia fina/média traço 1:3 com adição de 

impermeabilizante em proporção de 1:15 à água de amassamento. 

Efetuar a marcação de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de dois blocos 

nas extremidades da parede, partindo do nível de referência.  

As argamassas de assentamento, de revestimento e as colantes deverão ser pré-fabricadas ou 

executadas in loco com acompanhamento técnico, de acordo com as normas brasileiras. A sua aplicação 

deverá ocorrer dentro do prazo de validade e das recomendações do fabricante (quando pré-

fabricadas).  

As argamassas preparadas deverão ser fornecidas com constância tal que permita a sua aplicação 

dentro de um prazo que impeça o início de pega. 

Antes do início do assentamento, limpar com escova de aço, umedecer aspergindo água com uso 

de broxa e aplicar chapisco nas regiões de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do 

chapisco para início do assentamento. 

Para a execução das paredes de blocos de argamassa de cimento primeiramente são assentados os 

tijolos de canto que servirão de apoio a uma linha a ser esticada entre eles, com pregos fixados na 

argamassa das juntas, para servir de guia para a colocação dos tijolos da primeira fiada os deixando 

perfeitamente alinhados. Com isso a primeira fiada pode ser executada. Ao seu término deve-se verificar 

o nivelamento com um nível de bolha, apoiado na régua de pedreiro, procedendo desta forma para 

todos os cantos, cruzamentos e extremidades. 

Nas extremidades das paredes suspendem-se prumadas de guia, controlando com o prumo e 

assentamento os tijolos alternados, de modo que as juntas de cada fiada fiquem desencontradas. Feito 

isso, são executadas as demais fiadas, seguindo um fio de nylon nivelado de acordo com as prumadas-

guia das extremidades. 

É importante observar, ainda, os seguintes detalhes quanto à execução das alvenarias: 

• As juntas da argamassa de assentamento devem ser de 1 a 1,5 cm; 

• Uma parede ao se encontrar com outra deve ser “amarrada”, para que não ocorra 

trincamento nesse encontro. 

Nas junções com as paredes existentes (quando houver) ou construídas a Contratada deverá 

executar a correta ligação entre elas, através de armação de duas barras de ferro de 5 mm, 

comprimento 40 cm, a cada 3 fiadas e utilização.  
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O encunhamento da alvenaria deverá ter entre 2 e 4 cm de altura e deverá ser feita 14 dias após o 

assentamento da alvenaria. Deverá ser utilizada a mesma argamassa do emboço e com aditivo expansor 

ou uma mistura de resina PVA com água, na proporção 1:5, ao invés de água pura. 

O serviço só pode ser recebido se atendidas às condições de fornecimento e execução. 

Verificar o prumo, o nível e o alinhamento, que não deverão apresentar diferenças superiores a 3 

mm por metro para alvenaria aparente e 8 mm para alvenaria revestida. Colocada a régua de 2 metros 

em qualquer posição, não poderá haver afastamentos maiores que 3 mm (8 mm para alvenarias 

revestidas) nos pontos intermediários da régua e 1 cm (2 cm para alvenarias revestidas) nas pontas. 

Não devem ser admitidos desvios significativos entre peças contíguas. 

2.2 Divisória em Drywall 

 

Chapa de DryWall RU 1,25mm 

 

Depois do ambiente liberado demarcam-se, onde será colocada a guia, a partir dos eixos, com uma 

linha vermelha conforme o projeto. Concluída a marcação coloca-se a guia e a posiciona conforme a 

marcação fixando-as no chão com uma pistola, utilizando carga e ferramenta de tiro adequada para 

cada tipo de superfície á ser afixada, sendo que a distância de fixação entre tiros deverá ser de 60 cm 

e o tiro deve ser realizado de 5 a 10 cm das extremidades. Em todas as áreas de portas deixa-se 20 

cm para cima da superfície do montante do batente, evitando sobrepor as abas, cortando-as com 

ângulo igual ou superior a 45º(corte em v). 

Para executar a guia superior deve-se utilizar um nível a laser. O serviço deve ser feito com muita 

atenção para que as guias fiquem no esquadro. 

                     

Marcação da parede com trena de pó xadrez / Conferência da marcação. 
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a. Montagem da Estrutura: 

O montante deve ser apoiado totalmente na guia inferior, e deve-se deixar um espaçamento de 1 

cm em relação a guia superior. O travamento dos montantes na guia superior deve ser feito com um 

alicate de punção, nos dois lados, e na guia inferior o travamento deve ser feito com aparafusamento 

nos dois lados do montante.  

No caso das bandeiras das portas, realizar o travamento da guia superior, aparafusando a aba da 

guia de virada da bandeira com 20 cm. O nível das bandeiras deve sempre ser checado.  

Na superfície lisa interna do montante de vão de porta deve ser feito a fixação com 4 parafusos na 

diagonal, tanto na guia inferior como na guia superior.  

Não é permitido aparafusar nas abas externas e viradas de bandeiras, reforços, para que se evite 

saliência na chapa. Antes de passar para a fase de chapeamento os prumos internos dos montantes 

devem ser checados.  

Havendo a necessidade da passagem de instalações elétricas, hidráulicas e outras, ou da 

colocação de reforços para a fixação de peças suspensas pesadas, estes elementos devem ser 

aplicados preferencialmente antes da colocação das chapas, facilitando a sua execução. Certificar-se 

do seu correto posicionamento conforme o projeto e testar a estanqueidade das instalações hidráulicas 

antes do fechamento das paredes.  

As aberturas para as caixas elétricas e outras instalações podem ser feitas antes ou após a 

colocação das chapas, dependendo da sequência executiva e do tipo de instalação utilizada.  

 

 

Aspecto da estrutura montada 

 

b. Chapeamento: 

As placas precisam ser cortadas nas medidas necessárias, com a utilização de régua, serra copo 

e raspador para acabamento, antes de serem instaladas.  

Na instalação das chapas, é necessário verificar no projeto qual placa está sendo pedida e a sua 

paginação adequada evitando possíveis transtornos.  

O aparafusamento sempre deve ser perpendicular à chapa não deixando frestas entre as mesmas.  
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Os parafusos precisam ter uma distância entre a borda (com ou sem rebaixo), de 1 cm e a última 

linha deve estar a 5 cm do teto. A profundidade de penetração do parafuso deve ser de 1 mm, para que 

se evite estourar o cartão e permitir o cobrimento da camada de massa. 

 

Chapeamento 

 

Placa instalada 

 

Executar a segunda chapa de acordo com a sequência para paredes simples, observando que o 

aparafusamento deve estar a cada 50 cm na vertical e as juntas entre as chapas devem ser 

desencontradas.  

c. Tratamento em Juntas: 

O tratamento das juntas inicia-se com a preparação da massa com um batedor elétrico até atingir 

o ponto de enfitamento. Logo após deve-se embeber o lado correto da fita com o auxílio de ferramenta 

apropriada na massa pré misturada.  

A fita deve ser aplicada no centro das juntas com o lado correto, comprimindo-a com os dedos, 

para que se obtenha a aderência inicial, alisando gradativamente comum a espátula até a retirada 

parcial da massa e possíveis bolhas.  

Depois que a 1ª demão de massa estiver seca, lixa-se levemente as juntas suavizando e limpando 

a superfície por completo, para que se possa obter aplanicidade da junta. A massa da 2ª demão deve 

ser aplicada com uma desempenadeira no centro da fita, reforçando o preenchimento do rebaixo da 

junta e as suavizações laterais.  

Após seca, lixam-se levemente as juntas, para que se obtenha uma planicidade entre as chapas.  
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Depois se aplica a 3ª demão de massa com uma desempenadeira no centro da fita, garantindo o 

aumento gradativo de cobrimento na largura e espessura da junta, assegurando a planicidade entre as 

chapas.  

Nos cantos internos, o processo é o mesmo com a diferença que só precisa ser feita uma demão 

de massa com a consistência da 2ª demão utilizando uma espátula. 

O acabamento dos parafusos e alguma eventual irregularidade na superfície da chapa, deve ser 

feita com uma massa de consistência mais dura. A aplicação das massas em todos os casos em que 

tiver mais de uma demão é necessário respeitar o período mínimo de 24 horas. 

 

Aplicação do rejunte 

 

Parede acabada. 

d. Instalação Elétrica: 

Os condutores elétricos são instalados diretamente nos espaços ocos das paredes, facilitando 

muito a sua colocação, já que não há necessidade de cortar as paredes.  

Os condutores elétricos deverão ser instalados de tal maneira que não sejam danificados por cantos 

vivos ou pelos parafusos de fixação das chapas. Isto significa que os condutores elétricos jamais 

poderão ser instalados nos perfis de aço sem o devido isolamento. 
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Tubulação elétrica na estrutura de Drywall 

 

Os montantes são perfurados de 50 em 50cm facilitando assim a passagem de condutores e 

conduítes. As caixas de passagem para tomadas/interruptores utilizadas em paredes montadas 

deverão ser do tipo adequado para paredes ocas. Os furos para estas caixas deverão ser feitos com 

serra-copo ou tico-tico, no tamanho exato das caixas. As caixas serão fixadas nas chapas ou em 

travessas. Havendo necessidade, deverão ser utilizados os gabaritos do fabricante das caixas. Este 

pode ser o caso quando várias caixas forem instaladas lado a lado.  

Aberturas para caixas especiais, retangulares ou quadradas, serão feitas com serras tico-tico ou 

serrote de ponta. Em recintos úmidos, recomenda-se a distância mínima de 60 mm entre os condutores 

e as paredes sujeitas à ação direta da água. 

 

3. REVESTIMENTOS 

 Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento deverão ser testadas todas as 

canalizações à pressão recomendada. 

 As superfícies a revestir deverão estar limpas com a eliminação de qualquer vestígio e impurezas 

que possam comprometer a qualidade final do produto especificado. 

 Os revestimentos deverão se apresentar desempenados, nivelados e alinhados sem arestas 

vivas. 

3.1 Revestimentos de Paredes 

a) Revestimento de paredes internas 

• Massa Corrida: 

A massa corrida será executado depois do assentamento dos batentes, esquadrias e 

rodapés; sendo regularizadas e desempenadas a régua e desempenadeira. 

Deverão apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo 

tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície. Modelo indicado 

para ambientes internos, escadas e corredores. 

 

•  Revestimento Cerâmico: 
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 As peças deverão ser de primeira qualidade, com dimensões uniformes, arestas vivas e, 

quando esmaltadas, deverão ser da mesma fornada, com vitrificação e coloração homogênea. 

 Para os furos nos revestimentos cerâmicos para passagem de canos, ou junto às caixas 

de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou trincadas. 

 Não poderão apresentar deformação, gretagens, empenamentos, eflorescência e 

escamas. 

 A fixação dos azulejos deverá ser com argamassa AC3. 

 Ver indicação em projeto arquitetônico da guarita. 

• Referência indicada: 

•  Azulejo: 60x30cm retificado 1ª linha, Referência: Eliane 

           Cor: Branca  

Obs.:- Rejunte mineral (comum), cor branco. 

- Nos acabamentos de canto as peças deverão ser bisotadas.  

 - Demais marcas e medidas deverão ser previamente aprovadas pela 

fiscalização. 

 

4. REVESTIMENTO DE TETO 

4.1.1 Laje 

Laje com emassamento com massa acrílica 1 demão, e pintura acrílica na cor branco neve. Ver 

indicação em projeto arquitetônico da guarita. 

4.2 REVESTIMENTO DE PISOS 

 

4.2.1 Porcelanato 

 Assentar sob o contrapiso dos banheiros das guaritas o Porcelanato Sensitive Fendi acetinado 

bege, 60x60cm, referência Eliane, utilizando rejunte similar ao tom do porcelanato e rodapé de 10cm, 

conforme indicado em projeto. 

4.2.2 Paver 

 Assentar sob o contrapiso das calçadas indicadas em projeto arquitetônico blocos intertravados 

de concreto (tipo paver). O solo que receberá a calçada deverá ser regularizado, nivelado e compactado 

manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre o solo compactado será 

aplicada uma camada de pedrisco, na espessura de 5cm, também nivelada e compactada com 

compactador de placas vibratórias. 

Os blocos a serem empregados, serão de concreto vibro-prensado, com resistência final à 

compressão e abrasão de no mínimo 35MPa, conforme normas da ABNT e dimensões de 10x20x6cm. 
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O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou 

ressaltos. 

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

rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre as peças sejam preenchidos pela areia. 

O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser 

liberado quando todos os serviços estiverem completos. 

 

Bloco Intertravado (tipo espinha de peixe) 

 

Travamento de Paver 

Os blocos são assentados em linhas transversais em relação à direção do tráfego, ajustando-se as 

peças umas às outras conforme detalhe abaixo, tendo-se o devido cuidado para que as juntas sejam 

as menores possíveis e que o assentador jamais pise no leito de areia. 

 

Paver intertravado em amarração 

 

Os cantos livres deverão ser travados com uma peça de paver na posição vertical conforme 

ilustração abaixo. 

 
Travamento dos cantos livres da calçada 
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Serão instaladas duas cores de blocos intertravados de concreto (tipo paver):  

• Cor Cinza para as áreas de transição (demarcados no projeto de Implantação – 

Construção) 

 

Paver cor natural 

 

• Cor Terracota para as áreas de contemplação (demarcados no projeto de Implantação 

– Construção) 

Conforme indicado no Projeto Arquitetônico de Implantação – Construção, deverão ser executados 

declives de inclinação de 4,99% para acessibilidade nos locais especificados em projeto. 

 

Paver cor terracota 

 

4.2.3 Asfalto 

A área de circulação de veículos, conforme indicado e especificado no projeto de pavimentação, 

receberá a pavimentação asfáltica, a qual deverá seguir rigorosamente as especificações dos detalhes.  

1.1.1 Petit Pave 

A calçada externa ao lote voltada para a Avenida Candido de Abreu, possui piso em petit pavê 

branco. Será feito a recuperação de 50% do piso (retirada e colocação) e 100% da área, será rejuntada 

e refeita a limpeza. 
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Já a calçada externa ao lote voltada para a Rua Barão de Antonina, que possui piso em bloco 

sextavado de concreto, será demolida para receber o novo piso em petit pavê branco. 

Para receber o piso petit pavê, o local deverá estar nivelado e compactado, removendo quaisquer 

resquícios de entulhos. Após, será espalhada a argamassa seca, com uma camada de espessura em 

torno de 8 a 10 centímetros. 

Na sequência, deverá dispor o assentamento das pedras. Elas precisam ficar travadas, uma rente 

à outra, com um vão que seja o menor possível. 

Após, deverá ser espalhado a argamassa sobre o mosaico de pedras, que deve conter uma parte 

de cimento para dias de areia. Todos os vão entre as rochas deverão ser preenchidos pelo pó que 

posteriormente receberá a água. 

Por fim, realizar o apiloamento, limpeza e finalização de seu acabamentos. 

 

 

Petit Pave Branco. 

 

2. SOLEIRAS E PEITORIS 

As soleiras e as pingadeiras das janelas das guaritas deverão ser executados em granito polido 

Branco Siena, com espessura de 2,0 cm.  

As pingadeiras das janelas deverão possuir inclinação mínima de 3%, conforme detalhe no projeto 

arquitetônico. 

 No caso das soleiras, quando houver diferenças ou falta de amarração entre pisos, deverão ser 

assentadas concordantes com os pisos internos e com inclinação suficiente para escoamento d’água 

para área externa. 

 



 

Página 20 de 58 

 

3. LOUÇAS E METAIS 

Lavatório com louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão 

tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, 

Referência: Deca. 

 

Vaso Sanitário com caixa acoplada com assento na cor branco. Referências: Deca, Linha Ravena. 

 

 

 

 

 

Torneira para lavatório com acionamento tipo "Pressmatic". Referência: Docol, Pressmatic 

Compact, Cód. 17160606. 
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4. PINTURA 

As superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas, lisas, isentas de graxas, óleos, poeiras, 

ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

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

convindo observar o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário. 

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados requerem procedimentos de 

proteção contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e serão suspensos em tempo de 

umidade elevada. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não 

destinadas a pintura (tijolos aparentes, mármores, granitos, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), tendo 

em vista a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas ou porosas. 

A fim de proteger as superfícies referidas, serão tomadas precauções especiais, quais sejam: 

 - isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e pano, de guarnições de esquadrias e 

portas; 

 - separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou de fibra de madeira comprimida; 

 - enceramento provisório para proteção de superfícies destinadas a enceramento ulterior e 

definitivo; 

 - pintura com preservador plástico que acarrete a formação de película para posterior remoção. 

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado. 

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de tintas e/ou massas estão determinada 

no projeto arquitetônico. 

Deverão ser empregadas tintas já preparadas, sendo que deverá ser realizado teste de verificação 

de tom em local escolhido pela fiscalização do SESI / SENAI. 

Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante, tanto no preparo da superfície 

como no emprego da tinta. 

 Executar emassamento interno de paredes nos locais onde houverem necessidade com massa 

PVC e lixamento para receber pintura. Utilizar pintura conforme padrão existente, em 02 demãos para 

um acabamento de primeira qualidade. 
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4.1.1 Pintura estacionamento 

Executar a pintura de demarcação das faixas e sinalização das vagas de estacionamento, 

conforme projeto de pintura.  Deverá ser utilizado tinta acrílica na cor branca que atenda os 

requisitos da NBR 11862 conforme segue:  

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície de pavimento de concreto asfáltico;  

 A tinta, após a abertura do recipiente, não deverá apresentar sedimentos, natas ou grumos; 

 A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada; 

 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 

 - Temperatura entre 5°C e 40°C; 

 - Umidade relativa do ar até 80%. 

 A tinta deve estar em condições de ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a 

consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer. 

 A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 a 0,9mm; 

 A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento 

e permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos; 

 A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no pavimento; 

 A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de 

adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar 

fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil; 

 A tinta a ser aplicada deve ser fornecida embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, 

possuindo tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem, trazendo em seu corpo as 

seguintes informações: 

a) Nome do produto: tinta para sinalização viária a base de resina acrílica; 

b) Nome comercial; 

c) Cor da tinta; 

d) Referência quanto à natureza química da resina; 

e) Data de fabricação; 

f) Prazo de validade; 

g) Número do lote de fabricação; 

h) Nome e endereço do fabricante; 

i) Quantidade contida no recipiente, em litros; 

j) Número desta Especificação; 

k) Número do pedido de compra ou da licitação 

 

4.1.2 Pintura guarita 
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Executar pintura conforme indicado e especificado em projeto arquitetônico. 

b) Revestimento de paredes internas 

• Tinta látex na cor branco neve. 

Aplicar tinta látex sobre paredes internas, em 02 demão para um acabamento de primeira 

qualidade. 

   Cor:  Branco Neve 

   Referência indicada: Suvinil. 

 

c) Revestimento de paredes externas 

• Textura projetada na cor cinza (similar ao tom dos pilares) Deverão ser fornecidas amostra 

da cor para que seja similar ao tom utilizado na edificação ao lado.: 

Aplicar Textura projetada sobre paredes externas, em 02 demão para um acabamento de primeira 

qualidade. 

   Cor: Cinza 

   Referência indicada: Quartzolit. 

 

4.1.3 Pintura gradil 

Executar pintura esmalte na cor ref. azul  RGB. 3,94,127, em todo o gradil metálico existente, 

incluso fundo anticorrosivo e lixamento. Deverá ser fornecido amostra para conferencia do tom 

antes da pintura. Conforme projeto arquitetônico. Cabe a Contratada revisar e readequar todos os 

suportes do gradil bem como seus componentes, como por exemplo os tampões dos pilaretes. 

 

1.1.1 Pintura poste 

Executar pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre os dois postes metálico existentes, demarcado 

no projeto a construir. cor: cor verde RGB 00, 75, 68. Deverá ser fornecido amostra para 

conferencia do tom antes da pintura.  

 

 

1. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

 Na fabricação das esquadrias deverão ser utilizados perfis de liga de alumínio extrudado ABNT 

66050 apropriado para anodização, os perfis deverão ser de linha 30 da ALCOA. 

 Os caixilhos de alumínio para janelas serão, anodizados, com camada de espessura mínima de 

20 micra. 

      As quantidades, cor, modelo de funcionamento e dimensões constam no Projeto Arquitetônico 

da Guarita. 



 

Página 24 de 58 

 

2. VIDROS 

Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas, riscos e outros defeitos. 

Serão utilizados vidros lisos e incolores. Apenas nas instalações sanitárias serão utilizados vidros 

mini boreal. 

Não será permitido o assentamento de vidros que não sejam executados sobre leito elástico, com 

as necessárias folgas de dilatação. Não serão admitidas folgas excessivas entre os vidros e os 

respectivos caixilhos. 

A colocação dos vidros só será feita entre as duas demãos finais de pintura de acabamento, com 

prévia limpeza e lixamento dos rebaixos dos caixilhos. 

Serão instalados vidros nas janelas das guaritas, conforme indicado em projeto arquitetônico. 

 

3. FERRAGENS 

As ferragens deverão ser de primeira qualidade e em perfeitas condições de funcionamento. 

Os rebaixos de encaixes para fechaduras de embutir, dobradiças, chapas, testas, etc., terão a forma 

de ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. 

A localização das peças das ferragens nas esquadrias será medida com precisão evitando 

discrepâncias de posição ou diferença de níveis perceptíveis à vista. 

As fechaduras e acessórios para as esquadrias metálicas deverão seguir aquelas indicadas e mais 

adequadas à linha específica, e de acordo a orientação do fabricante. 

 

4. PAISAGISMO/ AJARDINAMENTO 

 

4.1.1 Grama esmeralda 

Nos locais indicados em projeto arquitetônico Implantação – Construir e Paisagismo, deverá 

receber plantio de grama tipo Esmeralda em placas de 1ª QUALIDADE, visando eliminar o barro e 

sujeiras no entorno da obra.  A Grama deverá ser molhada e mantida por no mínimo 15 (quinze) dias. 

Deverão ser replantadas áreas que não formarem a vegetação desejada.  

As áreas a serem ajardinadas terão seu solo completamente revolvido, misturado com solo 

orgânico (terra preta) e, em seguida, nivelado. 

Os serviços de plantio de grama deverão contar com a integral responsabilidade da CONTRATADA 

até a pega total. 

Compreende o serviço de plantio de grama: 

Aplicação de fertilizantes químicos; 

Preparo e adubagem da terra para receber o plantio das placas de grama; 
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Plantio das placas de grama; 

Rega diária das leivas até o período de 15 dias após o seu plantio. 

 

Grama esmeralda. 

 

4.1.2 Forração 

Nos locais indicados em projeto arquitetônico Implantação – Construir e Paisagismo, deverá 

receber plantio de forração Trepadeira Hedera Helix (Hera Verde), 30 mudas por m². A forração deverá 

ser molhada e mantida por no mínimo 15 (quinze) dias. Utilizar delimitador de vegetação conforme 

indicado em projeto. 

Compreende o serviço de plantio da forração: 

Aplicação de fertilizantes químicos; 

Preparo e adubagem da terra para receber o plantio da forração; 

Plantio da forração; 

Rega diária das leivas até o período de 15 dias após o seu plantio. 
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Forração Trepadeira Hedera Helix (Hera Verde) 

 

4.1.3 Trepadeira 

Nos locais indicados em projeto arquitetônico (Muro) Implantação – Construir e Paisagismo, deverá 

receber plantio de Trepadeira para muro Unha de Gato, 6 mudas por metro linear. Utilizar delimitador 

de vegetação conforme indicado em projeto. 

 

Compreende o serviço de plantio da trepadeira: 

Aplicação de fertilizantes químicos; 

Preparo e adubagem da terra para receber o plantio da trepadeira; 

Plantio da trepadeira; 

Rega diária das leivas até o período de 15 dias após o seu plantio. 

 

 

Trepadeira Unha de Gato 

 

4.1.4 Arbusto 

 

• Agaphantus 

Nos locais indicados em projeto arquitetônico (Muro) Implantação – Construir e Paisagismo, deverá 

receber plantio de Arbusto Agaphantus, com flores na cor branca, 15 mudas por m². Utilizar delimitador 

de vegetação conforme indicado em projeto. 

Compreende o serviço de plantio do arbusto: 

Aplicação de fertilizantes químicos; 

Preparo e adubagem da terra para receber o plantio do arbusto; 
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Plantio do arbusto; 

Rega diária das leivas até o período de 15 dias após o seu plantio. 

 

Agaphatus, flor branca. 

• Buxinho 

Nos locais indicados em projeto arquitetônico (Muro) Implantação – Construir e Paisagismo, 

corredor de acesso de pedestres, circulação principal deverá receber plantio de Buxinho com altura de 

30 cm. 

Compreende o serviço de plantio do arbusto: 

Aplicação de fertilizantes químicos; 

Preparo e adubagem da terra para receber o plantio do arbusto; 

Plantio do arbusto; 

 

Buxinho. 
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5. MARQUISE 

Deverá ser executada marquise em estrutura metálica atirantada nos pilares existentes do 

edifício. Toda a estrutura metálica será pintada com pintura eletrostática com fundo anticorrosivo na 

cor branca e revestida em todas as faces com painéis compostos de alumínio (ACM) na cor branca, 

espessura 4mm, placas 1,20 x 5,00m, executar vedação em silicone neutro. Sob a estrutura metálica, 

serão instalados 8 perfis em alumínio para iluminação embutida 6,2 x 4,5 x 450,00 cm com difusor em 

acrílico, prever a vedação no encontro do ACM com silicone neutro. O condutor pluvial metálico 

galvanizado deverá receber pintura na cor branca. 

Ver projeto arquitetônico e estrutural. 

 

 

Imagem ilustrativa, arquitetônico marquise. 

 

 

ESTRUTURAL 

1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Os serviços de fundações, contenções e estrutura em concreto armado deverão ser 

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser 

seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras: 

• NBR 6484 Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT; 

• NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

• NBR-14931 Execução de estruturas de concreto - Procedimentos 
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• NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

• NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; 

• NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos; 

• NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

• NBR-6122 Projeto e execução de fundações; 

• NBR-8083 Materiais e Sistemas Utilizados em Impermeabilização; 

• NBR-9574 Execução de impermeabilização; 

• NBR-9689 Materiais e Sistemas de Impermeabilização; 

• NBR-9953 Mantas Asfálticas - Flexibilidade a Baixa Temperatura; 

• NBR-9954 Mantas Asfálticas - Resistência ao Impacto; 

• NBR-9955 Mantas Asfálticas - Puncionamento Estático; 

• NBR-9956 Mantas Asfálticas - Estanqueidade a Água. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa 

verificação, por parte da CONTRATADA, e aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, das fôrmas e armaduras, 

bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras que, 

eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulações através de vigas 

e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas 

mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto ou da FISCALIZAÇÃO. 

Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da 

estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. Caso o 

resultado do ensaio aponte pela rejeição da peça ou elemento estrutural, caberá à CONTRATADA o 

projeto e a execução do reparo ou reforço ou, mesmo, a demolição e nova execução da estrutura, sem 

ônus para o CONTRATANTE.  

A CONTRATADA, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o 

responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus 

funcionários ou terceiros. 

2. FUNDAÇÕES 

Anteriormente à execução dos elementos de fundação especificados em projeto, a 

CONTRATADA deve executar ensaio padrão de penetração (SPT) em pelo menos 3 (três) pontos do 

terreno a serem especificados pela FISCALIZAÇÃO. O ensaio deve seguir o predisposto pela norma 

ABNT NBR 6484 em sua versão mais recente. Os documentos referentes aos ensaios realizados (laudo, 

croqui de pontos e perfis de solo) devem ser apresentados à FISCALIZAÇÃO. 

As fundações a serem realizadas para as estruturas são do tipo escavadas sem fluido 

estabilizante, com 30 centímetros de diâmetro e comprimento mínimo de fuste de 3 metros. A 

armadura das estacas submetidas exclusivamente à compressão deve ter comprimento e bitola 
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conforme especificado em projeto. Para o caso de estacas tracionadas, a armadura deve 

obrigatoriamente ser dobrada no interior do bloco, conforme determinado em projeto de acordo com 

o item 22.7.4 da ABNT NBR 6118. 

3. CONCRETO 

O estabelecimento do traço do concreto será em função de dosagem experimental (racional), 

na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um 

concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural. 

Todas as dosagens de concreto deverão ser caracterizadas pelos seguintes elementos: 

• Resistência de dosagem aos 28 dias (fcj=28) de 25 MPa; 

• Módulo de elasticidade inicial: 28.000 MPa;  

• Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das 

dimensões das peças a serem concretadas: 

o Vigas e lajes – 19 milímetros (brita 1); 

o Pilares – 25 milímetros (brita 2); 

o Elementos de fundação – 38 milímetros (brita 2). 

• Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223; 

• Composição granulométrica dos agregados; 

• Fator água/cimento não superior a 0,55; 

• Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 

• Adensamento a que será submetido o concreto; 

• Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de 

inchamento e umidade); 

O cobrimento considerado encontra-se de acordo com a NBR 6118, para a classe de 

agressividade II, e depende do tipo de elemento estrutural:  

• Vigas e pilares – 30 milímetros; 

• Lajes – 25 milímetros; 

• Elementos de fundação – 40 milímetros. 

Elementos que estejam em contato com o solo devem receber pintura impermeabilizante 

nas superfícies. 

Segundo a NBR 12 655 (ABNT, 2006), cabe ao profissional responsável pela execução da obra 

quando o concreto for preparado por empresa de serviços de concretagem, definir e solicitar uma 

série de alternativas que atendam sempre a todos os requisitos descritos no projeto estrutural, 

inclusive quando houver especificação dos materiais a serem empregados, as condições de aplicação 

e os requisitos desta Norma.  
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Fica a cargo deste profissional solicitar à empresa responsável pelos serviços de concretagem 

o tipo e marca do cimento a ser empregado, consistência e dimensão máxima do agregado.  

É de responsabilidade do responsável técnico pela obra, o recebimento do concreto que se 

baseia no cumprimento da NBR 12 655 (ABNT, 2006), através de análise e devida aprovação da 

documentação correspondente, no que concerne as etapas de preparo do concreto, sendo que esta 

documentação comprobatória juntamente com os relatórios de ensaios e laudos técnicos deve estar 

disponível no canteiro de obra durante toda a construção do empreendimento e posteriormente 

arquivada e preservada pelo prazo estabelecido na legislação vigente.  

Por fim, fica a cargo do responsável técnico, em posse de toda a documentação solicitada e 

fornecida a aceitação definitiva do concreto.  

A empresa responsável pelos serviços de concretagem com base na NBR 12 655 (ABNT, 2006) 

é responsável pelo preparo do concreto e seu transporte, conforme estabelecido em contrato, da 

central ao local especificado pela contratante.  

Quando efetuado o contrato, a empresa terceirizada passa a ser responsável por todas as 

etapas de preparo do concreto como a caracterização dos materiais componentes, estudo de 

dosagem, ajuste e comprovação do traço e elaboração do concreto que consiste desde o recebimento 

e armazenamento dos materiais, sua devida medida e mistura, bem como a verificação das 

quantidades utilizadas destes materiais. Tal verificação baseia-se na necessidade de comprovar que 

todas as prescrições normativas e estabelecidas em contrato foram atendidas, pois a documentação 

relativa ao cumprimento destas prescrições e disposições tem que ser disponibilizada para o 

responsável técnico e proprietário da obra para o arquivamento na empresa. 

Com relação ao lançamento do concreto deve-se observar os seguintes itens: 

• O lançamento do concreto não deverá ser iniciado o lançado antes da inspeção das 

armaduras.  

• Qualquer aditivo contendo cloretos deve ser formalmente proibido.  

• Se houver algum deslocamento de armadura, essa deverá ser corrigida antes de 

prosseguir com o lançamento do concreto.   

• Deverá ser tomado cuidado especial com a colocação e vibração do concreto na região 

das ancoragens de forma a se evitarem vazios que provoquem concentrações de tensões.  

• A altura de lançamento deverá ser tal que evite a segregação e alteração na posição das 

armaduras.  

• Os tubos da bomba de concreto não deverão ser apoiados nas armaduras.  

• Deverá ser evitado o contato de vibradores com as cordoalhas.  
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• No caso particular do sistema aderente deve se ter um cuidado adicional com os 

purgadores no momento da concretagem, esse devem estar com as mangueiras vedadas 

e bem fixadas.   

Fôrmas e escoramentos 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que 

regem a matéria. 

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis 

deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As 

fôrmas deverão ser dotadas de contra-flechas, necessárias quando especificadas no projeto estrutural, 

e com a paginação das formas conforme as orientações do projeto arquitetônico. 

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a 

evitar eventuais fugas de concreto. 

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 

amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou 

na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

Os escoramentos deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer 

movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de escoramentos 

metálicos. 

As fôrmas deverão ser preparadas pela CONTRATADA tal que fique assegurada sua 

resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações 

fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

A FISCALIZAÇÃO poderá condenar a montagem das fôrmas, cabendo à CONTRATADA as 

custas pelo refazimento. 

Imediatamente antes do lançamento do concreto, a CONTRATADA deverá realizar cuidadosa 

vistoria nas formas para verificação da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza, molhando-as 

perfeitamente a fim de evitar a absorção da nata de cimento. 

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que 

sejam danificadas as superfícies de concreto. 

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de 

outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto 

aparente. 

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco milímetros). 
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O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos 

permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados: 

• faces laterais: 3 dias; 

• faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente 

espaçados; 

• faces inferiores sem escoramentos: 21 dias. 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 

particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência 

de cargas diferenciais. 

 

As lajes treliçadas devem ser preenchidas com blocos de EPS unidirecional, e o 

dimensionamento das treliças deve ser realizada pelo fornecedor de acordo com o carregamento 

indicado em projeto. A altura da laje deve ser aquela indicada em projeto, com capa de concreto de 4 

centímetros. 
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As formas a serem utilizadas na concretagem dos bancos de concreto que forem utilizadas 

nas superfícies aparentes devem ser plastificadas e o seu preparo deve ser adequado para manter a 

aparência de concreto aparente conforme imagem abaixo: 

 

 

 As formas internas dos bancos podem ser de madeira comum, devendo as laterais e a laje 

superior concretadas em etapa única.  

Cura do Concreto 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-

se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará 

por período mínimo de 7 dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de 

serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 centímetros de 

espessura. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será 

mantida entre 38°C e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

• Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

• Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 

• Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies 

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica; 

• Películas de cura química. 

Armaduras 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a realização dos ensaios previstos nas Normas Brasileiras para 

o recebimento das partidas de aço, correndo as respectivas despesas por conta da CONTRATADA. 
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A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à 

distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores 

de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do 

concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um 

processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de 

cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da 

forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida. 

4. LASTRO 

O lastro de concreto magro deverá ser executado em concreto C10, na face inferior de todos 

os blocos, radiers e elementos de contenção a serem executados no projeto. 

Onde houver elemento de complemento estrutural em contato com o solo, deverá ser 

previsto um lastro de brita apiloado manualmente, com espessura de 5cm, de forma a garantir que a 

face inferior do elemento a ser concretado não entre em contato com o solo. 

Alvenaria em Blocos de Concreto 

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados na vertical com dimensões 

de 19x19x39 centímetros, sendo assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporção de 

1:2:8 em volume, com espessura de 19 centímetros. 

Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o período de cura completo e sem 

apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrão estabelecidas, com desvio 

máximo de 0,5 centímetros. 

Os blocos deverão ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerância de 

0,5 centímetro. 

A cada vão indicado em projeto deve haver o preenchimento dos blocos no sentido vertical 

com argamassa do tipo graute, aplicada manualmente, com armadura vertical até o topo da altura, 

também de acordo com o projeto. Na parte superior da alvenaria deverá ser executada uma cinta em 

concreto armado, com bloco canaleta e armadura de aço CA-50 de 10mm. 

Limpeza e Tratamento Final do Concreto 

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água; 
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As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, 

deverão ser tratadas com graute ou argamassa de reparo estrutural de resistência igual ou superior à 

especificada para o concreto em projeto; 

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas; 

A execução dos serviços de repasse e correção ficará na dependência de prévia inspeção da 

FISCALIZAÇÃO. 

As estruturas de concreto da marquise de acesso principal devem ser pintadas com resina 

polimérica bicomponente de alto desempenho de proteção ao concreto, de cor semelhante à aplicada 

nos pilares do edifício existente.  

Impermeabilização 

A ART dos serviços de impermeabilização, deverá ser apresentada pela CONTRATADA, em 

separado da execução global da obra, bem como deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO todos os 

certificados de garantia das impermeabilizações executadas, que deverá ser por um mínimo de 5 ( 

cinco ) anos, não se aceitando qualquer infiltração, percolação, gotejamento ou umidade. 

Todas as superfícies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para 

cada tipo de impermeabilização, deverão ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem 

completamente isentas de poeira, resíduos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de 

concreto e manchas gordurosas. 

Em qualquer tipo de impermeabilização abaixo indicada, ou necessária à perfeita 

estanqueidade das obras e serviços, deverão ser seguidas todas as recomendações dos fabricantes, 

exceto nos casos em que o memorial especifica padrão superior ao do fabricante, possibilitando uma 

maior segurança, e será sempre executada por firma credenciada pela fabricante. 

Impermeabilização horizontal 

As superfícies depois de perfeitamente limpas deverão receber para regularização uma 

camada de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, com espessura mínima de 2 

cm, formando declividade de 0,5 a 2% para escoamento pluvial, conforme orientação da 

FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser feita a impermeabilização horizontal de todas as vigas baldrames, alvenarias de 

embasamento e fundações, com aplicação de uma camada de regularização de argamassa 1:3 de 

cimento e areia com aditivo impermeabilizante, devidamente sarrafeada e desempenada e sobre a 

camada de regularização aplicar impermeabilizante de acordo com orientação do fabricante e com 

garantia mínima de 5 anos, para se evitar a percolação da água pela futura alvenaria e futuros pontos 

de infiltração e mofos. 

As lajes externas deverão ser impermeabilizadas com uma camada de regularização de 2 cm, 

argamassa de cimento e areia 1:3 com aditivo incorporado, manta asfáltica de espessura 3 milímetros 
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até a altura recomendada pela fabricante, e camada de proteção mecânica de aproximadamente 2 cm 

com argamassa de cimento e areia 1:3 tela galvanizada tipo viveiro de 1/2", seguindo rigorosamente 

às recomendações do fabricante e a ser executada por firma especializada e devidamente credenciada 

pela fabricante. Após a execução desta impermeabilização deverá ser proibido trânsito sobre a mesma 

evitando-se danos futuros e pontos de infiltração até a aplicação da proteção mecânica, sendo que 

caso constatado pela FISCALIZAÇÃO o trânsito direto sobre a manta, será exigido novo trabalho. 

A cisterna de captação de água potável deve ser impermeabilizada internamente com manta 

asfáltica em duas camadas, com aplicação de primer asfáltico, de espessura 4 milímetros, conforme 

planilha orçamentária.  

Impermeabilização vertical 

As paredes da caixa de contenção de cheias devem ser pintadas com tinta asfáltica 

impermeabilizante em ambos os lados antes do processo de reaterro e liberação para uso, sendo que 

todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com argamassa. Deverá ser executada dupla 

demão, em sentido cruzado, ou conforme orientação do fabricante. 

A cisterna de captação de água potável deve ser impermeabilizada internamente com manta 

asfáltica em duas camadas, com aplicação de primer asfáltico, de espessura 4 milímetros, conforme 

planilha orçamentária. As paredes externas da estrutura de confinamento da cisterna devem ser 

pintadas com tinta asfáltica impermeabilizante no lado em contato com o solo antes do processo de 

reaterro e liberação para uso. Deverá ser executada dupla demão, em sentido cruzado, ou conforme 

orientação do fabricante. 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes básicas para a execução do projeto de 

pavimentação asfáltica, que será executado de acordo com as especificações técnicas e obedecendo 

tanto aos desenhos e detalhes dos projetos. Todos os materiais envolvidos na execução da 

pavimentação devem ter certificado de origem apresentados pela CONTRATADA, além de 

apresentadas as licenças ambientais de instalação e operações dos fornecedores das matérias prima. 

 Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos serviços 

em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos laboratoriais estão 

incluídos nos custos unitários dos serviços. 

 O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados 

obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Análise 

dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, 

vinculado a uma ART, nos laudos deverão constar o número da ART correspondente, podendo ser 

única para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence à amostra. 
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6. TERRAPLENAGEM ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM 1ª CATEGORIA 

Depois de executadas as remoções, devem ser efetuadas as compensações de corte e aterro 

seguindo-se o nivelamento do terreno de terraplenagem. Havendo necessidade de material para 

complemento do greide, este serviço será efetuado com material de jazida, previamente escolhido e 

que apresenta as características geomecânicas necessárias para servir de corpo de aterro. Este solo 

será compactado em camadas, nunca superior a 20 centímetros, observando-se a umidade do solo 

com tolerância de mais ou menos 3% da umidade ótima do material empregado. A energia de 

compactação utilizada será a normal, não podendo ser inferior a 100% do Proctor Normal. 

Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal 

Sobre o subleito remanescente devidamente compactado será efetuado aterro com material 

proveniente de jazida de boa qualidade, com umidade ótima e compactação à energia de 100% do 

Proctor Normal, devendo após sua compactação ser regularizado de forma a permitir que a camada 

seguinte possa ser executada com espessura constante. 

 

7. PAVIMENTAÇÃO 

Regularização, reforço e compactação do subleito 

Subleito é definido como sendo o semi-espaço que constitui o terreno de fundação do 

pavimento. Sobre o subleito será assentada a camada do pavimento projetado, por isto, se exige que 

o mesmo seja capaz de suportar sua parcela dos esforços decorrentes do tráfego. Para reforço do 

subleito é necessária a execução de camada de 20 centímetros de rachão, constituída de pedra obtida 

diretamente da britagem primária, tendo os seus vazios preenchidos por agregados miúdos tipo (brita 

1, pedrisco e pó de pedra). A camada de rachão deve ser executada, nas seguintes etapas: 

a. Espalhamento e rolagem de uma camada de bloqueio, com 3 a 5 cm de espessura, 

constituída de agregado miúdo, diretamente sobre o subleito compactado. 

b. Espalhamento e rolagem inicial do agregado graúdo sobre a camada de bloqueio. 

c. Preenchimento dos vazios do agregado graúdo através do espalhamento e rolagem de 

uma camada de enchimento, constituída de agregados miúdos, sobre o mesmo. 

d. Compactação final da camada. 

Sub-base de brita graduada 

A camada de sub-base será executada em brita graduada com espessura de 10 centímetros, 

composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, cuja 

estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação. 
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Base em brita graduada tratada com cimento 

A camada de base será executada em brita graduada tratada com cimento, com espessura 

de 5 centímetros, composta pela associação de agregado mineral, cimento Portland, aditivos e água, 

em proporções determinadas experimentalmente, que cumpre certos requisitos de qualidade, 

uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada, resultando uma mistura 

homogênea, compactada e rígida. 

Para esta etapa, não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O tempo 

máximo entre a mistura na usina e o término da compactação na pista é de 3 horas, devendo ser 

aferido pelo ensaio de início e fim de pega do cimento, de acordo com a norma ABNT – NBR 11581. 

Os constituintes da brita graduada tratada com cimento são: agregado graúdo, agregado 

miúdo, cimento, aditivos e água e devem atender aos limites definidos nesta especificação. 

O cimento a ser utilizado deve ser Portland CP II ou CP IV, atendendo à sua norma técnica 

específica (ABNT – NBR 5732 ou ABNT – NBR 5736). Podem ser empregados, a critério da contratada, 

aditivos para retardar a pega do cimento Portland, que atendam a norma ABNT NBR 11768. A água de 

mistura deverá ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à 

hidratação do cimento Portland. 

A composição dos agregados deve ser de pedra britada, areia, pó-de-pedra ou mistura 

desses. Suas partículas individuais devem ser resistentes, livre de torrões de argila, substâncias nocivas 

e apresentar as características seguintes: 

a. Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (NBR-6465); 

b. Durabilidade, perda inferior a 12% no sulfato de sódio (ARTERIS ME-104); 

c. Equivalente de areia igual ou superior a 35% (NBR-12052). 

Imprimação e pintura de ligação 

Sobre a base de brita graduada tratada com cimento será executada imprimação para a 

proteção da mesma, causando impermeabilização que não permitirá a perda de água da mistura solo 

+ cimento, responsável pela cura da base e para aumentar a coesão da superfície da base. Após a 

limpeza e lavagem da pista, será efetuada a pintura de ligação com RR-2C, com caminhão tipo 

espargidor com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m² a 0,88 l/m², tomando-se os cuidados de 

limpeza. 

Revestimento em concreto betuminoso usinado à quente 

Será efetuada uma camada de revestimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à 

Quente), espessura de 5 centímetros, composta por mistura à quente de agregados miúdos, graduados 

e material betuminoso aplicada sobre o pavimento já devidamente limpo. Deve-se utilizar 

equipamentos adequados de motoniveladora e rolos compactadores tipo liso e pneumático, 

possibilitando assim um bom acabamento e resistência ao tráfego. 



 

Página 40 de 58 

 

Após camada aplicada com vibro-acabadora, deverão ser utilizados os rolos pneumáticos e 

lisos até a perfeita compactação do material.  

As temperaturas da massa não deverão ultrapassar 177°C tampouco ser inferior a 127°C no 

caminhão. Na rolagem, a temperatura deverá ser adequada para compactação do material. 

 

8. MEIO-FIO EM CONCRETO 

Em sequência ao serviço de compactação da sub-base, faz-se necessário à execução dos 

serviços de instalação de meio-fio. Estes devem apresentar resistência característica mínima de fck = 

20 MPa, assentados sobre a camada de brita graduada compactada.  

 

9. CALÇADAS EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 

A pavimentação de passagem de pedestres será executada em blocos intertravados de 

concreto tipo “paver” de espessura 6 centímetros. Os blocos a serem empregados devem ser 

moldados em concreto vibro-prensado, com resistência final à compressão e abrasão de no mínimo 

30 MPa, conforme normas da ABNT e nas dimensões, cores e modelos conforme projeto.  

Os cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no piso deverão ser perfeitos. 

Em caso de discordância entre o projeto e o executado, a FISCALIZAÇÃO terá o direito de solicitar a 

remoção de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta 

da CONTRATADA. 

O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus 

ou ressaltos. Também deverão ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto. 

Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do assentamento 

dos blocos.  

O assentamento dos blocos deve acontecer sobre camada de brita graduada nivelada e 

compactada, seguido de camada de pó de pedra, na espessura de 3 centímetros. Posteriormente far-

se-á o aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, após o que a área não pode mais 

ser pisada. O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável 

pelo rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre as peças sejam preenchidos pela 

areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito sobre a pavimentação só poderá 

ser liberado quando todos os serviços estiverem completos. A guia de travamento do pavimento deve 

ser em concreto pré-moldado com resistência característica mínima de 20 MPa, instalada de acordo 

com projeto.  
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O padrão de assentamento dos blocos de concreto deve seguir conforme a imagem abaixo. 

 

 

10. ENSAIOS NECESSÁRIOS 

Sub-base e base 

a. Análise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra – DNIT 

(ME083/98) – mínimo 1 ensaio; 

b. Grau de compactação para bases com solos estabilizados – DNIT (ME/051/94) – mínimo 

1 ensaio; 

c. CBR do material compactado na pista para ambas as bases – DNIT (ME-049/94) – mínimo 

1 ensaio. 

Imprimação e Pintura de Ligação 

a. Teor de betume – DNIT (053/94) – mínimo 1 ensaio; 

Revestimento em CBUQ 

a. Ensaio MARSHALL – apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento - DNIT 

(043/95); 

b. Extração de amostra do revestimento – DNIT (ME138/94) e (053/94) – mínimo uma 

amostra (determinar a espessura da amostra, resistência à tração por compressão 

diametral e teor de betumes); 



 

Página 42 de 58 

 

c. Verificação da temperatura da mistura, para todas as cargas, no momento da distribuição 

na pista e rolagem.  

 

11. LAUDOS A SEREM APRESENTADOS 

Os laudos de testes abaixo serão cobrados pela CONTRATANTE como requisito para execução 

da medição. 

Pinturas Asfálticas 

a. Pintura de Ligação – DNER-ES 307-97; 

b. Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94); 

c. Ensaio de Resíduo por Evaporação e Destilação (ABNT NBR 6568). 

Revestimento em CBUQ 

a. Ensaio Marshall (apresentar projeto de amassa antes de iniciar o revestimento) – 

DNIT – 043/95; 

b. Extração de amostra do revestimento para determinar espessura, resistência à 

tração por compressão diametral e teor de betumes (mínimo 1 amostra) – DNIT – 

ME - 138/94 e DNIT 053/94. 

Elementos que envolvam cimento Portland 

a. Procedimentos de preparo, controle e recebimento (NBR 12655). 

 

Todo laudo técnico deverá vir acompanhado de ART, de responsável técnico devidamente 

registrado no CREA/PR. Qualquer outro teste ou análise de especificação de materiais e serviços, 

poderá ser solicitado pela FISCALIZAÇÃO, no momento que julgarem necessário, para 

acompanhamento da obra e avaliação de aceitação dos serviços. 

 

12. DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO 

Demolições 

Os serviços de demolição que serão prestados pela CONTRATADA compreendem a remoção 

de todo o pavimento existente, em bloco sextavado, argamassa asfáltica, contrapiso em concreto e 

estrutura em concreto armado sob o pavimento asfáltico. 

A CONTRATADA deve utilizar como mecanismo de demolição uma retroescavadeira com 

rompedor de rodas ou esteira para demolição de estrutura de concreto, e retroescavadeira com pá 

para áreas afastadas até 1 metro do edifício existente. Para áreas adjacentes ao edifício, bem como a 

área de passagem de veículos de acesso à Rua Barão de Antonina (242 m²), deve ser utilizado martelete 

com rompedor de potência compatível com o nível do serviço. 
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A CONTRATANTE não realizará pagamento de serviço de demolição realizada de forma 

manual (com marreta e ponteira), caso constatado pela FISCALIZAÇÃO, caso realizado em áreas com 

possibilidade de demolição mecanizada. 

Descarte de material de demolição e escavação 

Deverá ser apresentado pela CONTRATADA a licença ambiental prévia de instalação e 

operação da empresa de transporte de material escavado, bem como a licença ambiental da área em 

o material que está sendo destinado.   

 

13. ESTRUTURA METÁLICA 

Os serviços de execução de estrutura metálica deverão observar as disposições do projeto 

estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 

recente, entre outras: 

• NBR-8800/86   Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios; 

• NBR-6120/80   Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

• NBR-6123/88   Forças devidas ao vento em edificações; 

• AWS D1.1/96   American Welding Society. 

 

A Contratada deverá executar os serviços atendendo às exigências dos desenhos de projeto 

com listas preliminares de material, a esta especificação e obedecendo às normas pertinentes. Embora 

devam ser sempre rigorosamente obedecidos os desenhos e demais elementos do projeto, as normas 

e a presente especificação, a Contratada poderá, caso julgue necessário, sugerir alternativas ou 

modificações. Entretanto, essas alternativas e modificações só poderão ser executadas depois de 

expressamente aprovadas, por escrito, pelo representante da Contratante. 

Caso a Contratada constate erros, incoerências e/ou omissões em qualquer dos elementos 

fornecidos, deverá comunicar à Fiscalização o que foi contratado antes do início dos trabalhos. Estas 

constatações não autorizam, entretanto, a Contratada a fazer serviços defeituosos ou de má 

qualidade. É responsabilidade da contratada fornecer a metodologia, as sequências, os planos de 

fabricação e montagem, inclusive o dimensionamento dos equipamentos e do pessoal envolvido. 
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Materiais 

Os materiais a serem utilizados na fabricação da estrutura estão indicados nos desenhos de 

projeto. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, sendo terminantemente proibida a 

reutilização de materiais reaproveitados de outras obras. 

Deverão ter certificados que comprovem a sua especificação e procedência. Na falta destes 

certificados, serão exigidos ensaios para determinação das características químicas e mecânicas do 

material. Estes ensaios deverão ser feitos por firmas idóneas especializadas no assunto, de acordo com 

as normas da ASTM (American Society of Testing Materiais). 

A Contratada poderá fazer a substituição de perfis, nos casos em que o material mostrado 

ou especificado não estiver disponível no mercado e sua data de recebimento possa comprometer o 

cronograma de fabricação. Qualquer substituição deverá ser proposta pela Contratada, com perfil de 

características mais próximas possíveis do indicado, para aprovação da Fiscalização, antes da 

fabricação. 

Processos de montagem 

Para as estruturas metálicas em geral, deverão ser adotadas as tolerâncias de montagem 

estabelecidas nas normas NBR-8800 da ABNT, AISC e/ou AISE 13. Os membros estruturais em perfis 

simples ou compostos deverão ser retos dentro das tolerâncias permitidas pela ASTM. 

Quando da preparação do planejamento geral e dos métodos a serem empregados para a 

montagem das estruturas, a Contratada deverá fazer uma completa previsão dos diversos obstáculos 

e obstruções, de qualquer natureza, que encontrará à sua frente durante o transporte e no campo 

durante a montagem. A Contratada não poderá onerar a Contratante por conta deste tipo de 

problemas encontrados. 

É responsabilidade da contratada a execução dos elementos de fundação nos quais a 

estrutura metálica será apoiada, obedecendo os preceitos descritos no item 1 deste memorial e os 

detalhes de projeto. Deve ser executado com precisão a locação e alinhamento de todos os 

chumbadores de ancoragem aos quais conectará as estruturas. Devem ser utilizados chumbadores de 

acordo com o especificado em projeto. 

A fixação da estrutura nos elementos de concreto existentes deve ser necessariamente 

executada com chumbamento químico, através de chumbadores e resina especificados em projeto, 

devendo a Contratada executar com precisão a locação e alinhamento destes elementos. 

No caso de a Contratada cometer erros na locação e/ou alinhamento dos chumbadores, esta 

deverá providenciar todas as modificações necessárias nas estruturas metálicas, com a finalidade de 

adaptá-las às condições dos apoios, correndo o custo destas modificações por sua própria conta, 

devendo informar em detalhes à contratante os erros ocorridos. 
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A Contratada deverá fornecer e instalar todo e qualquer contraventamento, escoramento, 

etc., que for necessário para pôr as estruturas em prumo e em esquadro durante a montagem antes 

do parafusamento. 

A Contratada deverá providenciar, manter e remover quando da conclusão dos serviços 

qualquer escoramento ou estrutura similar necessário para a proteção de eventuais construções 

existentes no local da montagem. 

Toda a proteção temporária deverá ser aprovada pela Fiscalização, antes da montagem ser 

iniciada em tais áreas. 

Qualquer avaria causada às estruturas existentes será de inteira responsabilidade da 

Contratada. A Contratada deverá fornecer e instalar todas as cunhas e calços de aço necessários à 

instalação e nivelamento de todas as chapas de apoio de colunas, etc. 

Os serviços de montagem de canteiros deverão se processar dentro de rigorosas condições 

de prumo, nivelação e alinhamento, não sendo permitida a utilização de madeira, alvenarias ou outros 

materiais similares para executar as cunhas de nivelamento. 

A execução da argamassa de regularização das placas de base só deve ser feita após o 

alinhamento corrigido e do aperto final dos parafusos.  

As peças individuais serão consideradas aprovadas, niveladas e alinhadas quando o erro 

apresentado não ultrapassar a 1/500 do comprimento das peças. 

Conforme a progressão da montagem ir-se-ão parafusando as conexões, assim como 

travando os elementos principais com correntes, terças e contraventos. 

Durante a montagem do canteiro os elementos associativos provisórios necessários para 

manter a posição das peças estruturais antes da fixação definitiva, deverão ser suficientes para resistir 

aos esforços de montagem provenientes dos equipamentos utilizados e ao vento, assim como à 

introdução de contraventos provisórios, se a segurança exigir. 

Soldas 

 Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores qualificados. Todas as soldas 

deverão ser feitas a arco elétrico com gás protetor (Gas Metal Arc Welding – GMAW), de acordo com 

a AWS D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões adicionais. As 

superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas soltas, escória, ferrugem, graxa e outros 

materiais estranhos. Não poderão ser realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

Na execução das soldas em várias camadas a superfície de cada uma delas deverá ser perfeitamente 

limpa e isenta de porosidade, inclusões, fissura ou quaisquer outros defeitos. Se algum defeito for 

averiguado, ela deverá ser removida e refeita. Os trechos soldados não devem sofrer resfriamento 

brusco. Durante a soldagem e o resfriamento, as partes soldadas não devem ser submetidas a 

vibrações e abalos. 
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 O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que provoquem mínimos 

esforços de contração, e as peças apresentem a forma prevista nos desenhos, sem a necessidade de 

desempenamento posterior. Poderão ser escolhidas ao acaso, pela FISCALIZAÇÃO, soldas para serem 

ensaiadas sob o ponto de vista de eficiência. Se qualquer uma delas não satisfizer aos padrões de 

qualidade e não seguir os Métodos e Especificações da AWS, deverão ser removidas e substituídas por 

novas soldas a contento da FISCALIZAÇÃO. No caso de ligações de soldas importantes, poderá ser 

exigido o controle das soldas por métodos não destrutivos (radiografia ou ultrassom). Nenhuma solda 

resistente deverá ser inferior a 5 mm, a menos que a espessura do material exija o uso da solda de 4 

mm, ou quando indicado nos desenhos do projeto. 

As soldas que apresentarem defeitos só poderão ser reparadas depois de expressamente 

autorizado pelo representante da Contratante, que também terá que aprovar o método de reparo a 

ser adotado. 

Pintura 

As superfícies a pintar deverão ter tratamento superficial com jato de granalha de 

granulometria 2.5, devendo ser feito pintura com tinta esmalte sintético de cor branca, 1º linha, com 

no mínimo 120 microns de espessura. Para retoques de danos mecânicos ocorridos durante o 

transporte e montagem deverá ser providenciado o lixamento das áreas atingidas e efetuar os reparos 

reconstituindo todo o sistema exigido. 

 Movimentação das peças metálicas 

Os perfis devem ser transportados de preferência na posição vertical. Os processos de carga 

e descarga da estrutura deverão ser feitos com todos os cuidados necessários para evitar deformações 

que a inutilize parcial ou totalmente e que resultem em custos adicionais. Todas as peças metálicas 

devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeira espessa, dispostas de forma a evitar que sofram 

efeito de corrosão. As peças deverão ser estocadas em locais que possuam drenagem de águas pluviais 

adequadas, evitando-se com isto o acúmulo de água sobre ou sob as peças. 

Fixação dos elementos complementares 

A fixação dos elementos complementares à estrutura (cobertura e fechamentos laterais) 

deve ser feita posteriormente à instalação da estrutura principal, sendo que a contratada deve 

executar serviço de correção da pintura nos pontos de solda. 

 

Garantias à contratante 

A Contratada deverá garantir os trabalhos executados contra materiais defeituosos, falhas 

de mão-de- obra e métodos de execução dos serviços. 
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Durante o período de garantia, a Contratada obrigar-se-á a refazer imediatamente, à sua 

custa exclusiva, todos os serviços que apresentarem falhas de material, mão-de-obra ou métodos de 

execução. 

Normas Aplicáveis: 

• NBR 5884 - Perfis estruturais soldados de aço. 

• NBR 6355 - Perfis estruturais de aço, formados a frio. 

• NBR 8800 - Projeto e execução de estruturas de aço de Edifícios - Método dos estados 

limites. 

• NBR 9763 - Aços para perfis laminados, chapas grossas e barras, usados em 

estruturas fixas. 

• NBR 9971 - Elementos de fixação dos componentes das Estruturas Metálicas. 

 

HIDROSSANITÁRIO 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES 

Deverão ser executados de acordo com os projetos de instalações de água, esgoto e pluvial 

apresentados, os quais a CONTRATADA providenciará as devidas ligações com a caixa d’água que ficara 

exposta e por essas razões deve apresentar resistência contra intemperismo e ações bacterianas, 

indicou-se no projeto caixa de inox. 

As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros ou caixas de 

inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.  

A declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção, não permitindo 

depressões que possam formar depósitos no interior da canalização. As instalações sanitárias serão 

com tubos e conexões de PVC rígido para esgoto soldável. 

As instalações hidráulicas serão em tubos de PVC, soldáveis, utilizados há uma pressão de até 

7,5kg/cm, com conexões no mesmo material, atendendo normas e a mesma pressão determinada para 

o tubo. 

A tubulações aparentes expostas nas coberturas das guaritas devem ser de PPR, de forma a 

atribuir melhor resistência e durabilidade do sistema de abastecimento.  

Tubulações de água pluvial será em PVC rígido Série R, concreto simples e concreto armado. 

As tubulações hidráulicas descerão do barrilete e passará por dentro das paredes de Steel 

Frame ou de alvenaria, para as tubulações de água pluvial serão previstas bonecas, indicadas em 

projeto para as descidas até o chão e a ligação até a caixa será enterrada. As tubulações sanitárias 

serão enterradas ligando a caixa de inspeção mais próxima conforme indicado em projeto, as coletas 

dos pontos sanitários terão subidas nas paredes de Steel Frame e/ou alvenaria.  
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2. INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

O projeto disponível de instalação de água potável, embutida nas paredes, aparente (sob o 

forro) ou sob o solo (quando da alimentação predial). 

I. INSTALAÇÕES INTERNAS 

As instalações internas dos vasos sanitários e lavatórios realizam-se pelos ramais e sub-

ramais cuja altura, acima do piso acabado, irá depender do tipo de aparelho. Ver detalhes de água. 

As instalações das pias realizadas pelos ramais e sub-ramais, aonde sua altura, acima do piso 

acabado, dependerá do tipo da pia a ser instalada. Estando os detalhes descriminados em projeto. 

II. INSTALAÇÕES ENTERRADAS 

Para as tubulações enterradas prever proteção contra compressão e perfurações por objetos 

pontiagudos, envolvendo-as em areia e reaterro com solo bem compactado. 

III. CAIXA D´AGUA 

Ao instalar a caixa d´água deverá ser respeitado as ligações apontadas no projeto hidráulico. 

Ela deve estar assentada sobre a laje conforme indicado em projeto, deve ser executada a furação para 

a torneira boia e a colocação da mesma, deve ser executado respiro conforme orientação do 

fabricante, o extravasor e a limpeza também devem ser previstos e executados pela CONTRATADA.  

É de extrema importância executar as conexões da caixa d’água conforme projeto para o 

perfeito funcionamento da mesma, especialmente a furação para a alimentação dos banheiros. 

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tomar cuidado com as instalações para não haver entrada de sujeiras ou outros tipos de 

materiais no interior dos tubos. As instalações deverão ser executadas conforme projeto hidráulico, e 

antes de qualquer trabalho de fechamento, pré-testadas e vistoriadas pela fiscalização. 

As canalizações deverão ter suas extremidades vedadas com plug ou tampão, a serem 

removidos na ligação final dos aparelhos sanitários. 

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, sendo vedado o 

uso de materiais nocivos à saúde. 

O instalador deverá, também, obedecer às prescrições de instalação especificadas pelos 

respectivos fabricantes das conexões. 

Para a instalação hidráulica estão inclusos os serviços de fixações finais de tubulações no teto 

e parede; passantes em lajes, rasgos, cortes e chumbamento. Também estão inclusos nas composições 

hidráulicas do orçamento a colocação de escadas ou plataformas de trabalho para a execução dos 

serviços. 
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3. REDE DE ESGOTO 

A rede de esgoto sanitário deverá guardar uma distância adequada das redes de água 

potável, devendo ser enterradas em profundidade inferior àquelas, no mínimo, 50 cm. 

Os esgotos primários e secundários serão dirigidos diretamente para as caixas de inspeção 

locadas externamente a edificação. 

As tubulações têm suas inclinações definidas em projeto. 

As tubulações de esgoto primário e secundário serão executadas em PVC rígido, tipo ponta 

e bolsa, com conexões do mesmo material. 

Toda a rede de esgoto será ventilada através de tubulações independentes que serão 

direcionadas para a cobertura (descarte ao ar livre). 

I. ESGOTO PRIMÁRIO 

Os esgotos primários serão constituídos pelas tubulações que coletam despejos de vasos 

sanitários.  

A rede será ventilada de modo a permitir a troca de ar com a atmosfera, protegendo o fecho 

hídrico dos desconectores e encaminhamento dos gases emanados para o exterior. 

II. ESGOTO SECUNDÁRIO 

Os esgotos secundários serão constituídos por tubulações que coletam as águas 

provenientes dos lavatórios e ralos de piso. 

Antes de sua interligação à rede primária, os esgotos secundários passarão por caixas 

sifonadas ou ralo seco. 

III. TUBULAÇÃO ÁEREA  

A fim de assegurar a estabilidade dos fechos hídricos dos diversos conectores e permitir o 

fácil escapamento dos gases das tubulações previstas, tubos de ventilações dos respectivos ramais 

deverão ser instalados rigorosamente. 

As colunas de ventilação se prolongam na vertical, acima da cobertura (até o espaço 

compreendido entre a laje de cobertura e o telhado, com terminais de ventilação apropriados, numa 

altura de 30 cm). 

IV. TUBULAÇÃO ENTERRADA 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento e elevação conforme 

indicado na planta baixa. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde 

que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As tubulações de PVC deverão ser 

envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm. 

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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Todas as tubulações deverão ser executadas por pessoal especializado seguindo 

rigorosamente o projeto e especificações. Antes de serem fechadas, as tubulações deverão ser 

vistoriadas e liberadas pela fiscalização. 

As canalizações deverão ser assentadas com as bolsas voltadas para montante, no sentido 

contrário ao fluxo. Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, sendo 

vedado o uso de materiais nocivos à saúde. 

O instalador deverá, também, obedecer às prescrições de instalação especificadas pelos 

respectivos fabricantes das conexões.  

Dentre os itens listados em orçamento e em projeto estão contempladas todas as atividades 

para a boa execução do projeto, principalmente: fixações finais das tubulações no teto e parede, 

passantes em lajes, rasgos e cortes e chumbamentos. 

4. REDE PLUVIAL 

As indicações representadas no projeto referem-se ao recolhimento das águas pluviais com 

área de influência compreendida nos limites do estacionamento, sendo que a água que é captada pelas 

calhas do edifício SEDE são direcionadas diretamente a rede pública separadamente. 

As águas de chuva que incidem sobre a área de estacionamento e calçadas serão escoadas 

através de grelhas, recolhidas por condutores e direcionadas a caixa de contenção de cheias antes de 

serem destinadas à rede pública. 

As redes enterradas proveniente dos ralos das calçadas e ralos lineares dos portões poderão 

ser de PVC rígido reforçado série “R” DN 100 mm, fabricados de acordo com as especificações da NBR 

5648/77. 

Para as redes enterradas com tubos de concreto armado é recomendado vedar as conexões 

com argamassa traço 1:3, regular a vala de acordo com declividade prevista em projeto, transportar 

os tubos para dentro da vala com escavadeira, executar a limpeza das bolsas antes de executar as 

juntas, posicionar a bolsa junto ao tubo anteriormente assentado, alinhar de acordo com projeto, 

montar de jusante para montante. 

As caixas de passagem, com ou sem grelha, deverão seguir as dimensões especificadas em 

projeto e terão a seguinte ordem de execução: escavação e nivelamento, lastro com brita, radier 

armado de apoio da caixa com formas em madeira, execução de alvenaria com espessura de 9cm em 

blocos de concreto, juntas argamassadas para os tubos de entrada e saída, cinta de amarração para 

apoio das tampas, impermeabilização interna das caixas com argamassa de cimento, areia e aditivo 

impermeabilizante, tampa com grelha em ferro fundido ou tampa redonda em ferro fundido, de 

acordo com especificação do projeto. 
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5. CAIXA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 

A caixa de contenção de cheias é um mecanismo capaz de reter e acumular parte das águas 

pluviais, provenientes de chuvas intensas, que tem por função regular a vazão de saída num valor 

desejado atenuando os efeitos a jusante, aliviando assim, os canais ou galerias da rede pública. 

O projeto de drenagem superficial e contenção de cheias deve ser executado de acordo com 

o projeto aprovado pela SMOP e qualquer alteração necessária deverá ser consultada previamente. 

Assim que as obras forem concluídas, deverá ser solicitado a SMOP a vistoria de drenagem 

superficial e reservatório de contenção de cheias. 

 

6. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

I. ÁGUA POTÁVEL 

Tubos de PVC soldável, classe 15 (marrom) de acordo com a especificação EB-891/77 (NBR 

5648) para pressão de serviço de 7,5 kgf/cm2 . 

Caixa d´água cilíndrica em aço inox, 500 litros, diâmetro constante de 1,15 metros e altura 

com tampa de 62 centímetros. 

II. ESGOTO SANITÁRIO 

Tubos e conexões de PVC rígido convencional com ponta e bolsa – juntas coladas para rede 

aparente e aérea. 

Tubos e conexões de PVC rígido convencional com ponta e bolsa – junta elástica rede 

enterrada. 

III. REDE PLUVIAL 

Tubos e conexões de PVC rígido convencional com ponta e bolsa – juntas coladas para rede 

aparente e aérea.  

Tubos e conexões de PVC rígido série “R” – junta elástica para rede enterrada DN 100 mm a 

DN 150 mm. 

Tubos em concreto simples – junta argamassada rígida para diâmetro de 200 mm. 

Tubos em concreto armado – junta argamassada rígida para diâmetros maiores ou iguais a 

300 mm. 

 

7. MATERIAIS ALTERNATIVOS 

Solicitado pela contratada que o material utilizado para as instalações hidrossanitarias seja 

da marca tigre ou similar. Para a rede de água pluvial as calhas serão de aço galvanizado e as decidas 

deverão ser executadas com material da marca tigre ou similar. 

A contratada não poderá aplicar materiais alternativos, sem anuência do contratante. 
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ELÉTRICA 

 

1. ILUMINAÇÃO EXTERNA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

Serão instalados postes de aço de 8 metros para iluminação da área de estacionamento, com 

luminárias em LED. Os postes serão retos, com flange na extremidade inferior para fixação em base de 

concreto armado, que será implantada no terreno ao nível do calçamento. 

A iluminação da área de contemplação será realizada com o auxílio de postes de 2,5 metros, 

utilizando de iluminação indireta. A vegetação receberá iluminação de destaque, com projeção a partir 

de projetores no solo. 

A iluminação das fachadas do edifício também será promovida por projetores ao nível do 

solo, contando com controle do LED RGB através de porta DMX512 (permite programação das cores 

projetadas através de um controlador central). Todos os projetores devem ser fixos aparafusados à 

uma base de concreto.  

Todos os equipamentos de iluminação aplicados devem possuir invólucros impermeáveis 

(mínimo IP 65), e materiais resistentes à radiação ultravioleta. 

Os equipamentos de iluminação serão instalados qual especificação e locais indicados na 

prancha ELE-01. 

As instalações elétricas existentes na região de estacionamento deverão ser adequadas, com 

a remoção de postes e luminárias que se tornarão obsoletas com a entrega do novo sistema.  

Os eletrodutos enterrados para o encaminhamento da fiação de iluminação devem ser 

plantados sob o solo compactado há uma profundidade mínima de 50 cm. Serão instaladas caixas de 

passagem próximos aos postes e a cada 15 metros de tubulação. 

Toda a fiação instalada para uso externo será isolada EPR 0,6/1 kV, 90ºC. A fiação de uso 

abrigado (nas guaritas que serão construídas) será isolada em PVC 750 V, 70 ºC. 

A partir de um quadro de iluminação existente (QL-Pátio), serão lançados os sistemas de 

alimentação para as guaritas (QD-Guarita A e QD-Guarita B) e para o Carport, no qual constará fonte 

carregadora para veículos elétricos e painel de geração solar (fotovoltaica).  

Os diagramas e detalhes para montagem dos quadros de distribuição são apresentados nas 

pranchas ELE 03 e ELE04. 

Para as duas guaritas, serão preparadas as entregas de tomadas (elétrica e rede de 

telecomunicações, cat 6) e iluminação interna, sistemas descritos na prancha ELE02. 

As conexões para os cabos flexíveis em cobre deverão ser realizadas com o auxílio de 

terminais de compressão pré isolados. Os cabos devem ser identificados com anilhas ou etiquetas 
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plásticas com o número do circuito, conforme diagrama unifilar. O dimensionamento para condutores 

e dispositivos de proteção deverá ser tal qual proposto no respectivo diagrama unifilar. 

Nos quadros de distribuição devem ser aplicadas plaquetas de identificação para os circuitos 

e acionamentos, conforme denominação do equipamento ao qual se destinam e número do circuito, 

conforme unifilar. As plaquetas instaladas nesta finalidade devem ser em acrílico, alumínio ou material 

equivalente, de difícil desgaste. Deve-se emitir as built do diagrama unifilar após a conclusão dos 

trabalhos. 

As infraestruturas que ficarem aparentes deverão obrigatoriamente ser fechadas sem 

possibilidade de contato direto e indireto de pessoas com a área interna das mesmas. Invólucros 

instalados em área externa devem possuir proteção mínima IP54 para assegurar integridade quanto à 

exposição ao tempo. 

Todas as emendas devem ser realizadas através de conectores apropriados. Aplicar fita 

isolante para proteção e isolamento das partes vivas. Não realizar emendas no interior de eletrodutos, 

estas devem ser efetuadas sempre no interior de eletrocalhas ou caixas de passagem, com cobertura 

por fita isolante e fita de autofusão. 

Todas as partes metálicas contendo condutores elétricos devem ser aterradas. Todos os 

circuitos devem incluir o condutor de proteção. 

Equipamentos instalados ao nível do solo (como projetores e totem para tomadas) devem 

localizar-se fora da região de tráfego dos pedestres e em local livre do risco de inundação.  

Para instalação dos equipamentos e infraestruturas, verificar também os detalhes 

apresentados na prancha ELE06. 

Para todos os trabalhos que envolvem as instalações elétricas, observar os procedimentos e 

recomendações da NR-10.  

Todos os procedimentos para trabalho em instalações elétricas, inclusive o teste de ausência 

de tensão e instalação de conjunto de aterramento temporário devem ser realizados, sendo vedada a 

realização destes procedimentos sem o uso de EPIs, EPCs ou métodos adequados. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1-luminária LED em poste 

de 9 metros 
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Figura 2- projetor LED p/ uso externo – destaque da vegetação 

 

 

Figura 3- poste com luminária de projeção indireta –área de contemplação 

 

Figura 4- Projetor LED RGB, controle DMX 512- projeção sobre fachada do prédio 
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2. TUBULAÇÃO E CABEAMENTO PARA TELECOMUNICAÇÕES 

Os sistemas de telecomunicação para equipamentos qual catracas e totens de controle de 

acesso serão distribuídos em compatibilidade ao posicionamento destes, sendo aplicado cabo 

metálico de par trançado, categoria 6. O encaminhamento terá origem em armário de 

telecomunicações do edifício, sendo recomendado trajeto máximo de 90 metros para este lance 

armário-tomada. 

Os cabos de sistemas de controle, sinal ou telecomunicações ocuparão tubulações distintas 

daquela prevista para fiação elétrica. 

As infraestruturas para telecomunicações são indicadas na prancha EL05.  

 

MECÂNICA 

 

Deverão ser instalado unidades condicionadoras tipo “mini-split” , nas duas guaritas. Características: 

1- TIPO: Split com condensador remoto a ar - INVERTER 

2- FLUÍDO REFRIGERANTE: R 410 

3- FLUÍDO REFRIGERADO: Ar 

4- MARCAS: Daikin, Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi, Hitachi, ou técnicamente equivalente. 

              GABINETE  

Constituído em chapa galvanizada pintada a pó epóxi, parafusados a estrutura formando um 

conjunto de excelente robustez. Isolados termo acusticamente com placas de lã de vidro, com 

proteção contra arraste por elastômeros auto-extinguíveis. 

              EVAPORADOR / CONDENSADOR 

Serpentina “em tubos de cobre de diâmetro 3/8” com doze aletas por polegada, em alumínio, 

expandidas mecanicamente e testadas à pressão de 21,0 kgf/cm.  

              VENTILADORES 

Os ventiladores do evaporador serão em chapa de aço galvanizado, rotor tipo sirocco, 

balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se 

um funcionamento silencioso e isento de vibrações. Os ventiladores do condensador serão em chapa 

de aço galvanizada, rotor tipo axial e balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura 

do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações.  

              MOTOR ELÉTRICO 

Assíncrono, de indução, monofásico, com rotor tipo gaiola, quatro pólos, isolamento classe 

B IP - 54. 

              TRANSMISSÃO 
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Através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze. 

              FILTRO DE AR 

Filtro de nylon eletrostático lavável, e permanente, G1.      

              COMPRESSORES - INVERTER 

Do tipo hermético, de acionamento direto, 3450 RPM. Carcaça estampada em aço especial, 

laminado a quente, bloco e mancal em aço especial, pistão em alumínio. Motores selecionados para 

atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuação de mais ou menos 10 % da 

tensão nominal, refrigerados pelo próprio fluxo de fluido refrigerante de sucção e protegidos 

internamente contra sobrecarga. Baixo nível de ruído mesmo quando submetido a situações severas. 

              CIRCUITO FRIGORÍFICO 

O circuito frigorífico dos equipamentos será composto de compressor hermético, evaporador 

e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e saída do fluido frigorífico, 

visor de líquido com indicador de umidade, distribuidor e capilares. As linhas de líquido, descarga e 

sucção foram dimensionadas para manter a velocidade correta para o arraste de óleo de volta ao 

compressor. 

             DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E CONTROLE 

Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressão miniaturizados, contatores, relés 

de sobrecarga, fusíveis de comando, termostato interno no compressor, registro no condensador e 

válvulas de serviço e bloqueio com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor. 

Visores de líquido com indicador de umidade, filtros secadores. 

Para unidades fornecidas com compressor Scroll, obrigatoriamente deverão ser fornecidos e 

instalados relés de seqüência de fases. 

            CONTROLE REMOTO 

Deverá possuir controle remoto sem fio, botões para ligar o aparelho, chave seletora de 

posições de ventilação, botoeira refrigerar. 

 

UNIDADES CONDENSADORAS 

            CONTROLE DE CONDENSAÇÃO 

Deve possuir controle de condensação, instalados na própria unidade condensadora, 

controlando a rotação do ventilador de condensação. 

              LOCALIZAÇÃO: 

Deverão ser dispostas conforme indicação dos projetos, respeitando as distancias mínimas 

de manutenção, apoiadas em calços anti-vibração. 

 

UNIDADES EVAPORADORAS 
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             LOCALIZAÇÃO 

Deverão ser dispostas segundo indicação dos projetos com unidades evaporadoras 

horizontais de ambiente, suportadas por pendurais fixos na laje do teto. 

            TUBULAÇÃO 

Deverão ser em tubo de cobre rígido, sem costura classe especial para gás, fabricados 

conforme Normas da ABNT-NBR 13206 e adequadas para  gás R-410 A. Classificacao “Eluma tubos 

industriais” ,para refrigeracao, espessura de parede 1/32 “ ate 5/8” de diametro e acima de 

5/8”  espessura de parede 1/16”. 

            CONEXÕES EM GERAL 

As conexões (curvas), deverão ser fabricadas em cobre, com extremidades tipo bolsa 

apropriadas para solda. 

 ISOLANTE TÉRMICO 

Toda rede frigorígena deverá ser isolada termicamente com borracha elastômera, espessura 

mínima conforme consta nos desenhos do projeto. 

“ARMACELL”- ARMAFLEX AT. Para proteção mecânica do isolamento, deverá ser utilizado 

chapa de alumínio, quando a rede estiver aparente em áreas externas e canaleta PVC quando a rede 

estiver aparente em áreas internas. 

A espessura mínima do isolamento térmico deverá ser de 19mm. 

 

5. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 

funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações definitivas 

ligadas. 

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes 

deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de 

vedar todos os ralos e caixas para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los 

posteriormente. 

A obra deverá ser entregue limpa para que a Fiscalização efetue o recebimento da mesma. 

6. NORMAS TÉCNICAS 

• Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura: 

NORMA NBR 5671 

• Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura: NORMA NBR 5675 

• Instalação predial de água fria: NORMA NBR 5626 

• Instalações hidráulicas prediais - registro de gaveta de liga de cobre – requisitos: NORMA 

NBR 10072 
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• Instalações hidráulicas prediais - chuveiros ou duchas - requisitos e métodos de ensaio: 

NORMA NBR 15206 

• Instalações hidráulicas prediais - misturador mono comando para lavatório - requisitos e 

métodos de ensaio: NORMA NBR 15267 

• Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP - projeto e execução: 

NORMA NBR 14570 

• Instalações prediais de águas pluviais: NORMA NBR 10844 

• Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre – procedimento: 

NORMA NBR 15345 

• Registro de pvc rígido para ramal predial - determinação da perda de carga: NORMA 

NBR 11307 

• Registro de pvc rígido para ramal predial - verificação da estanqueidade a pressão 

hidrostática: NORMA NBR 11308 

• sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução: NORMA NBR 8160 

• Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário - projeto de redes coletoras com 

tubos de PVC: NORMA NBR 14486 

• Projeto de interceptores de esgoto sanitário: NORMA NBR 12207 

• Contratação, execução e supervisão de demolições: NORMA NBR 5682 

• Segurança na execução de obras e serviços de construção; NORMA NBR 7678 

• Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais: NORMA NBR 14518  

• Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e conexões de 

pvc, tipo dn –      requisitos: NORMA NBR 5688 

• Código de Prevenção de Incêndio do Estado do Paraná 

 

E DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES NO PAÍS, E INERENTES AOS 

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS. 


