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1. INTRODUÇÃO 

Este caderno de encargos de serviços estabelece as condições técnicas mínimas a serem 

obedecidas na execução das obras e serviço, fixando os parâmetros mínimos a serem 

atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos 

contratos de obras e serviços. O projeto tem como finalidade Elaboração de Projeto Básico 

Técnico e Fiscalização de Obra para realização de adequações dos pavimentos Térreo, 1° e 2° 

no imóvel da BB Tecnologia e Serviços S/A, situado na Estrada dos Bandeirantes n° 7966 - 

Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ. 

A disposições de instalações e especificações técnicas se encontram ao longo do projeto 

básico. 

 Quando da complementação de materiais preexistentes, o Construtor fornecerá 

material rigorosamente idêntico ao existente, sob apreciação da Fiscalização, assim 

como o reaproveitamento de materiais que serão removidos e instalados novamente, 

respeitando os desenhos e esquemas de montagem. 

 Este Caderno de Encargos / Memorial Descritivo contém normas e especificações para 

os materiais a aplicar e os serviços a executar na presente obra, bem como 

procedimentos complementares. 

 Quando da complementação de materiais preexistentes, o Construtor fornecerá 

material rigorosamente idêntico ao existente, sob apreciação da Fiscalização. 

 Eventuais dúvidas serão esclarecidas através de cartas ou fax endereçados a 

licitacoes@bbts.com.br  
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2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Este caderno de encargos de serviços estabelece as condições técnicas mínimas a serem 

obedecidas na execução das obras e serviço, fixando os parâmetros mínimos a serem 

atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos 

contratos de obras e serviços. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os 

projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos a 

serem elaborados, com os detalhes a serem elaborados e/ou modificados pela 

CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente documento e demais memoriais 

específicos de projetos  complementares fornecidos e/ou a serem elaborados, com todas as 

normas técnicas pertinentes da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular 

ou suas sucessoras, e legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. A 

CONTRATADA não será dispensada de seguir todas as normas e legislações pertinentes caso 

não estejam citadas neste documento. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço à ser executado, o material ou equipamento à 

ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área 

em questão. 

Será de responsabilidade da contratada quaisquer modificações ou acréscimos de materiais e 

mão de obra sem a prévia comunicação e autorização e de acordo da contratante. Assuntos 

relacionados a obra que por ventura sofrerem acréscimo na planilha de custo deverá passar 

por aprovação do fiscal de serviço, fiscal contratado e gerencia BBTS antes mesmo de sua 

execução.   
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3. PROJETO BÁSICO TÉCNICO 

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, 

observado o disposto no § 3º, caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a 

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 

necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 

executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a 

sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso; 
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4. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

- PCMSO 

Portaria no. 24, de 29/12/94 e Portaria no. 08, de 08/05/96 que alterou a redação dada a NR-

07, da Portaria 3.214/78 que regulamentou os artigos 168 e 169 da Seção V do Capítulo V do 

Título II da CLT. Todas as empresas que possuam empregados, independentemente do 

tamanho e grau de risco, desde que regidos pela CLT são obrigadas a implantar o Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). O MTB, através da SSST (Secretaria 

de Segurança e Saúde no Trabalho) entende que os trabalhadores devem ter o controle de sua 

saúde de acordo com os riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista 

no artigo 168 da CLT, está respaldada na CADERNO DE ENCARGOS - 8/154 convenções 

161 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, respeitando princípios éticos, morais e 

técnicos”. A Responsabilidade pela implementação desse programa é única e total do 

EMPREGADOR, devendo ainda zelar pela sua eficácia e custear despesas, além de indicar 

Médico do trabalho para coordenar a execução do programa. 

No caso dos trabalhadores temporários o empregador responsável pelo PCMSO é a empresa 

contratada para fornecer mão-de-obra temporária. 

a) Grau de risco 1 e 2 (conforme NR-04) que possuam até 25 (vinte e cinco) funcionários. 

b) Grau de risco 3 e 4 com até 10 (dez) funcionários. 

c) Empresas de Grau de risco 1 e 2 que possuam 25 (vinte e cinco) a 50 (cinquenta) 

funcionários, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador, desde que essa 

deliberação seja concedida através de negociação coletiva. Todos esses aspectos poderão, 

entretanto, ser alterados caso haja deliberação, nesse sentido, do Delegacia Regional do 

Trabalho. O Delegado poderá determinar a necessidade da empresa indicar médico 

coordenador com base no parecer técnico dos agentes de inspeção do trabalho. 

d) Empresas de Grau de Risco 3 e 4 que possuam 10 (dez) a 20 (vinte) funcionários poderão 

estar desobrigadas de indicar médico coordenador desde que essa deliberação seja concedida 

através de negociação coletiva. Todos esses aspectos poderão, entretanto, ser alterados caso 

haja deliberação, nesse sentido, do Delegado Regional do Trabalho. O Delegado poderá 

determinar a necessidade da empresa indicar médico coordenador com base no parecer 
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técnico dos agentes de inspeção do trabalho. A SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho) entende que as empresas desobrigadas de possuir médico coordenador deverão 

realizar os exames, através de médico, que para a realização dos mesmos, deverá 

necessariamente conhecer o local de trabalho. Sem a análise do local de trabalho, será 

impossível uma avaliação adequada da saúde do trabalhador. 

Para estas empresas recomenda-se que o PCMSO contenha minimamente: 

a) Identificação da empresa: razão social, CGC, endereço, ramo de atividade, grau de risco, 

número de trabalhadores distribuídos por sexo, horário de trabalho e turno: 

b) Identificação dos riscos existentes: 

c) Plano anual de realização dos exames médicos, com programação dos exames clínicos e 

complementares específicos para os riscos detectados, definindo-se explicitamente quais os 

trabalhadores ou grupos de trabalhadores serão submetidos a que exames e quando. Nas 

empresas em que o SEESMT possui Médico do trabalho a CADERNO DE ENCARGOS - 

9/154 coordenação do programa deve ser feita por ele. 

De acordo com a SSST(Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho), “O médico 

coordenador do Programa deve possuir, obrigatoriamente, especialização em  Medicina do 

Trabalho, isto é, aquele portador de certificado de conclusão de  curso de especialização em 

Medicina do Trabalho em nível de pós-graduação, ou portador de certificado de Residência 

Médica em área de concentração em saúde do trabalhador, ou denominação equivalente, 

reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, 

ambos ministrados por Universidade ou Faculdade que mantenham curso de Medicina 

conforme Item 4.4 da NR-04, com redação da portaria 11 de 17/09/90 da SSST. 

O médico coordenador não precisa, necessariamente, executar as ações previstas no 

planejamento. Suas atribuições determinam que a ele compete: 

a) Realizar os exames médicos, ou encarregá-los a profissional médico familiarizado com os 

princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições 

de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser 

examinado. 
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Para que seja atendido esse critério é necessário que o médico tenha acesso a Análise de 

Riscos por função ou atividade, que é uma das etapas do PPRA. Fundamentais para início dos 

trabalhos do PCMSO. 

b) Encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos existentes, 

na NR-07, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados. 

O PCMSO é de responsabilidade técnica do médico coordenador e não da entidade ou 

empresa a qual este possa estar vinculado. O programa deve observar, como objetivo, a 

preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

O mínimo que se requer do programa é um estudo “In loco” para reconhecimento prévio dos 

riscos ocupacionais existentes. O reconhecimento de riscos deve ser feito através de visitas 

aos locais de trabalho para análise do(s) processo(s) produtivo(s), postos de trabalho, 

informações sobre ocorrências de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, atas de CIPA, 

mapa de riscos, estudos bibliográficos, etc. 

Através deste reconhecimento deve ser estabelecido um conjunto de exames clínicos e 

complementares específicos para a prevenção ou detecção precoce dos agravos à saúde dos 

trabalhadores, para cada grupo de trabalhadores da empresa, deixando claro ainda os critérios 

que deverão ser seguidos na interpretação dos resultados dos exames e as condutas que 

deverão ser tomadas no caso de encontro de alterações. Embora o programa deva ter 

articulação com todas as Normas Regulamentadoras, a articulação básica deve ser com o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na Norma Regulamentadora 

NR-09. 

Se o reconhecimento não detectar risco ocupacional especifico, o controle médico poderá 

resumir-se a uma avaliação clínica global em todos os exames exigidos: admissional, 

periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho. 

5. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A Construtora deverá dispor, em seu canteiro, de equipamentos extintores de incêndio, do 

tipo, quantidade e porte compatíveis com as dimensões e características das instalações. Esses 
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equipamentos não serão retirados dos seus pontos fixos para atender a motivo que não seja 

objeto de sua finalidade específica, e serão mantidos em condições de plena operação. 

Antes do início dos serviços na área, os funcionários da Construtora serão orientados pelos 

supervisores, encarregados ou responsáveis pela frente de trabalho, com referência ao alarme 

de emergência e aos procedimentos que deverão adotar em tal circunstância. 

É vedado o uso, por funcionário da Construtora, de equipamentos de proteção contra incêndio 

de propriedade do Proprietário, sem que tenha havido permissão prévia por parte deste. 

É proibido obstruir os acessos aos equipamentos de proteção contra incêndio. 

6. ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS 

Os materiais empregados nas construções devem ser arrumados de modo a não prejudicar o 

trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a 

incêndio e às portas ou saídas de emergência; e também, de modo a não provocar empuxos ou 

sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos. 

As pilhas de material, a granel ou embaladas, devem ter forma e altura que garantam sua 

estabilidade e facilitem seu manuseio. 

Tubos, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento devem estar 

arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o 

tipo. 

Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre chão mole, úmido ou desnivelado. 

Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em local 

isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a pessoas devidamente autorizadas. 

A retirada de materiais empilhados dava ser efetuada sem prejudicar a estabilidade das pilhas. 

O peso máximo para transporte e descarga individual realizados manualmente é de 60 kg. O 

peso máximo para levantamento individual é de 40 kg. 

Deverá ser fornecido dois contêineres no período de execução da obra. Um para servir como 
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administrativo e almoxarifado e outro para servir como vestiário atendendo aos colaboradores 

da obra. 

7. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser 

mantidos desobstruídos. 

As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de partida e parada, localizados de 

modo a evitar riscos para o operador. 

Devem ser protegidas todas as partes móveis, bem como as partes perigosas das máquinas ao 

alcance dos trabalhadores. 

As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de 

peças ou de partículas de materiais devem ser providas de proteção para soas peças moveis. 

Os protetores removíveis só podem ser retirados para execução de limpeza, lubrificação 

reparo e ajuste, ao fim dos quais devem ser, obrigatoriamente, recolocados. 

As serras circulares devem ter cutelo divisor e coifa para proteção do disco. 

A operação de máquinas e equipamentos só pode ser feita por pessoas treinadas para este fim. 

Os operadores não podem se afastar da área de controle das máquinas ou equipamentos sob 

sua responsabilidade quando em funcionamento. 

Nas paradas temporárias ou prolongadas, os operadores devem colocar os controles em 

posição neutra, acionar os freios e adotar outras cautelas com o objetivo de eliminar riscos 

provenientes de deslocamentos. 

Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina ou 

equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou 

ajuste. A inspeção e a manutenção somente devem ser executadas por pessoas devidamente 

autorizadas. 

As máquinas e equipamentos devem ser submetidos à inspeção e manutenção, de acordo com 

as instruções do fabricante e de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-
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se especial atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de tração, sistema elétrico e outros 

dispositivos de segurança. 

As inspeções de máquinas devem ser registradas em livro próprio, especificando as datas em 

que as falhas ocorreram, as medidas corretivas adotadas e a indicação da pessoa ou firma que 

as realizou. 

8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das 

defeituosas, danificadas ou improvisadas. 

Com relação à segurança do trabalho, serão obedecidas todas as recomendações contidas na 

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

Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento). 

Haverá particular atenção para o comprimento das exigências de proteger as partes móveis 

dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 

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

dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma fe rramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 

especificados e fornecidos pela Construtora, de acordo com o seu plano de construção, 

observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, neste caderno. 

9. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao 

disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e 

NR-1 - Disposições Gerais. 
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A Construtora fornecerá EPIs para uso da Fiscalização e visitantes, compreendendo: 

capacetes de segurança, protetor facial, óculos de segurança, protetores auriculares, botas de 

couro com solado de borracha etc. 

10. DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser programados e submetidos à prévia apreciação da Fiscalização, com a 

qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de 

trabalho, de acordo com o cronograma da obra e demais condições pré-determinada nas 

especificações e no Edital. Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo 

da Fiscalização e com autorização por escrito desta, sob pena de impugnação dos serviços 

executados.  

Ficará a Construtora obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o 

recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva a despesa 

decorrente dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.  

Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser 

recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando se obter perfeita 

homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às 

instalações vizinhas, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem 

ônus para o Proprietário. 
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11. RESPONSABILIDADES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Encarregado do controle e acompanhamento da obra em meio período, com autoridade 

superior para orientar os serviços, garantindo-lhes a qualidade e a execução segundo a boa 

técnica. 

Deverá manter os demais funcionários do Construtor informados sobre as decisões da 

Fiscalização acerca de serviços cuja execução não esteja em conformidade com a 

documentação técnica ou dependa de deliberações da Fiscalização. Deverá efetuar, além dos 

serviços de acompanhamento diário da execução dos serviços, o acompanhamento das 

inspeções realizadas pela Fiscalização. O profissional alocado deverá apresentar, antes do 

início dos serviços, a respectiva RRT ou ART de execução dos serviços prestados. O 

Engenheiro Pleno deve ter concluído curso superior, por escolas de Engenharia reconhecidas 

pelo MEC e estar em dia com suas obrigações junto ao CAU ou CREA, não estando com 

punição proveniente do referido órgão como suspensão dos direitos de exercer a profissão. 

12. ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO/PLANEJAMENTO 

A fiscalização da execução das obras contratadas será feita por elemento devidamente 

credenciado, com responsabilidades especificas.  

Deve ser verificado o cronograma físico financeiro deste documento para os prazos de 

entrega. A obra deve ter duração máxima de 7 meses conforme cronograma físico-

financeiro deste documento ITEM-20. 

A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos 

enviados pela contratante: 

a) inspecionem, a qualquer tempo, a execução da obra; 

b) examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir. 

É a empresa contratada obrigada a facilitar meticulosa Fiscalização dos materiais e execução 

das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das 

obras contratadas.  
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A contratada deverá manter na obra um projeto completo (arquitetônico e complementares), 

Memorial Descritivo e Planilha de Serviços, os quais deverão ficar reservados para o 

manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador da obra. 

A contratada deverá manter na obra o boletim diário de ocorrências – BDO, o qual 

diariamente deverá ser preenchido pelo encarregado da Contratada e rubricado pela 

fiscalização. 

À Fiscalização é segurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo 

das penalidades a que ficar sujeito a Empreiteira e sem que esta tenha direito a qualquer 

indenização no caso de não ter atendido dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

anotação no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 

executado ou material posto na obra. 

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 

prévia da fiscalização. 

A Construtora deverá apresentar o relatório fotográfico de evolução da obra Semanalmente 

para o o fiscal de serviço no e-mail pinsaurriaga@bbts.com.br 

PLANEJAMENTO 

Deverá ser elaborando pela empresa responsável pela execução um planejamento executivo 

de obra, considerando as etapas de Inserir a EAP, Inserir as Atividades, Sequenciar as 

atividades, definir recursos, definir data de Início do Projeto, Definir Calendário, Inserir a 

Duração/Trabalho das Atividades, Analisar Super-alocação. 

O cronograma deverá ser desenvolvido em software MS PROJECT contendo:  

 Cronograma de Barras (Gráfico de Gantt) 

 Cronograma de Marcos. 

 Diagrama de Rede. 

 Linha do Tempo 
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 Distribuição de recursos com suas respectivas tarefas 

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ARQUITETURA 

GENERALIDADES 

Este memorial tem a finalidade de descrever o projeto Básico Técnico Arquitetônico, para 

adequações em leiaute e infraestrutura a serem realizados, conforme desenhos e detalhamento 

em anexo. 

DEMOLIÇÕES E REMANEJAMENTOS 

 NORMAS 

As demolições serão efetuadas tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos a 

terceiros. 

O transporte vertical de materiais e de pessoas, objeto de subtítulo especifico na NR-18, será 

executado com os equipamentos e as precauções ali preconizados. É terminantemente 

proibido o transporte simultâneo de cargas e pessoas. 

Todo o entulho deverá ser ensacado, depositado em caçambas e/ou caminhões basculantes 

para posterior transporte até aterro sanitário autorizado pela Prefeitura. O Construtor deverá 

manter caçamba de lixo em local a ser definido pela Fiscalização / Administração do prédio. 

A caçamba deverá ser esvaziada sempre que completa ou semanalmente. 

A remoção e o transporte do entulho e detritos ocasionados pelas demolições serão 

executados pelo Construtor, de acordo com as exigências da municipalidade. 

Os materiais resultantes das demolições serão de propriedade do Construtor, a quem caberá 

sua imediata remoção, exceto quando especificado em modo diverso. 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Cobertura: Remover as coberturas indicadas em projeto, a saber: 

Cobertura metálica da área a de rota de fuga do CAT e novo CECAN, inclusive estrutura 

metálica de sustentação e todos os acessórios; 
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Alvenaria: Demolir alvenaria onde indicado em projeto planta de reforma, a saber: 

Alvenaria externa da sala estabilizada para ampliação do ambiente; 

Trecho de alvenaria para abertura de vão de porta, conforme indicado em projeto. 

Pavimentação: Remover as pavimentações indicadas em projeto, a saber: 

Piso vinílico da área de hall de elevador (1º e 2º Pavimento) conforme indicado em planta de 

piso; 

Piso vinílico descolado e/ou com deformação do salão novo CECAN no 2º pavimento 

conforme mapeamento indicado na planta de piso 2º pavimento; 

Divisórias: Remover divisórias indicadas em projeto, a saber: 

Divisórias navais do trecho destinado para nova sala CECAN do pavimento térreo e do 2º 

pavimento – inclusive portas -, cuidando para que possam ser reaproveitadas – a critério da 

BBTS ou da Fiscalização, dependendo do estado de conservação. Mapeamento indicado como 

“a demolir” em planta de reforma; 

Divisórias navais no hall de elevador 1º pavimento – inclusive porta -, cuidando para que 

possam ser reaproveitadas – a critério da BBTS ou da Fiscalização, dependendo do estado de 

conservação. Trecho indicado como “a demolir” em planta de reforma; 

Forros: Remover forros indicados em projeto, a saber: 

Todos os forros modulados e de gesso das áreas a reformar no térreo e 2º pavimento; 

Trechos de forro modulado do 1º pavimento, conforme seja necessário à execução dos 

projetos de instalações elétricas, de lógica, CFTV, ar condicionado ou incêndio, reinstalando-

os em seguida; 

Carpintaria: Remover os itens de carpintaria indicados em projeto, a saber: 

Todas as portas de madeira das alvenarias e divisórias de gesso indicadas como “a demolir” 

em projeto, cuidando para que possam vir a ser eventualmente reaproveitadas; 
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Balcão de recepção localizado no acesso Gestão BB do 2º pavimento, cuidando para que 

possa vir a ser eventualmente reaproveitado. 

Serralheria: Remover item de serralheria indicado em projeto, a saber: 

Porta em alumínio da sala estabilizada indicada como “a demolir” em projeto, cuidando para 

que possa vir a ser reaproveitadas na posição indicada como “à contruir”. 

Vidraçaria: Remover os itens de vidraçaria indicados em projeto, a saber:Porta dupla e painéis 

fixos da área de Recepção – Gestão BB do 2º pavimento, cuidando para que possam vir a ser 

eventualmente reaproveitadas. 

Diversos: Remover todo o entulho resultante da obra mediante exigência das normas da 

edificação.  

ESTRUTURA DE CONCRETO 

NORMAS 

NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; NBR 6120:2019 - Cargas 

para o cálculo de estruturas de edificações; NBR 5736:1999 - Cimento Portland pozolânico; 

NBR 15696:2009 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, 

dimensionamento e procedimentos executivos; 

NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos. 

PRESCRIÇÕES GERAIS 

O CONTRATADO deverá apresentar o projeto executivo contendo todo o detalhamento das 

peças estruturais, respeitando as prescrições técnicas das normas vigentes da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), os dispostos no Código de Obras do Estado do 

Rio de Janeiro e as prescrições complementares destas especificações e do projeto. 

Correrá por conta da construtora a verificação de possíveis interferências, caso haja, da 

estrutura nova com a estrutura existente a qual deverá ser avaliada no local. 
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No caso de contradições, prevalecerão os critérios e especificações complementares da 

CONTRATANTE, salvo se as especificações da ABNT ou Código de Obras apresentarem 

caráter obrigatório. 

PRESCRIÇÕES COMPLEMENTARES EM RELAÇÃO AOS MATERIAIS 

Cimento: 

Nenhum cimento deve ser utilizado sem a aprovação da Contratante; 

O depósito deverá ter capacidade de armazenamento para garantir as concretagens necessárias 

em um período de 15 dias de produção máxima, sem abastecimento. 

O cimento que apresentar início de hidratação, devido às condições inadequadas de 

armazenamento será recusado pela Contratante. 

O cimento fornecido em sacos deve manter sua embalagem original até o seu emprego. 

Lotes recebidos em épocas diversas deverão ser guardados separadamente de maneira a 

facilitar o emprego na ordem cronológica de recebimento. 

Não poderá ser empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, outras embalagens ou 

qualquer varredura. 

Para as estruturas cujas partes serão em concreto aparente, deverá ser utilizado cimento de 

uma única procedência, a fim de conseguir maior uniformidade de cor. 

O cimento ensacado, de procedência nacional - tipo Portland comum CPI- 32 - será entregue 

em sacos de 50 kg líquidos. Admite-se uma tolerância de 2% em relação ao peso declarado no 

recipiente. 

Para cada lote de 500 sacos ou fração, deve-se retirar 1 saco para amostra e enviá-lo a um 

laboratório oficial ou particular, este somente será utilizado depois de aprovado pela 

Contratante. A amostra destinada aos ensaios será colhida pela Contratante, por ocasião da 

estocagem. Se a amostra ensacada não cumprir os requisitos estabelecidos, recusar-se-á o lote 

do cimento. 
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Agregados: 

O agregado miúdo deve ser guardado e mantido de tal maneira que evite a inclusão de 

qualquer material estranho no concreto. Não deve ser misturado com outros agregados. 

Agregados miúdos de procedência diferentes não serão misturados ou postos no mesmo 

monte, nem usados indistintamente numa mesma parte da construção ou numa mesma 

concretagem sem autorização expressa da Fiscalização. 

O agregado graúdo deve ser constituído de grãos resistentes, duros, estáveis e impermeáveis, 

devendo ser de pedra britada e ter resistência maior que a argamassa e com características que 

não a prejudiquem. A granulometria deverá ser uniforme e a CONTRATANTE rejeitará 

agregados com formas lamelares. 

Os diâmetros máximos do agregado graúdo devem ser menores ou iguais a: 

38 mm - para vigas, lajes, pilares e paredes, cuja menor dimensão for acima de 25 cm. 

19 mm - para vigas, lajes, pilares e paredes, cuja menor dimensão estiver compreendida entre 

25 cm e 8 cm. 

9,5 mm - para as peças com dimensões menores de 8 cm. 

A pedra de mão para concreto ciclópico de granito ou rocha estável, deverá ter qualidades 

idênticas à exigida para a pedra britada a ser empregada na confecção do concreto. 

Formas: 

Diversos tipos de materiais poderão ser utilizados para as formas, dependendo do tipo de 

acabamento que o concreto deverá receber conforme as indicações do projeto. 

Os materiais de madeira serrada deverão ser resistentes, secos, planos e padronizados de 

medidas conforme a nomenclatura da NBR-7203/82. Para os concretos que serão revestidos 

ou enterrados, utilizar normalmente tábuas, pelo menos de categoria “2ª industrial “- visando 

o seu reaproveitamento. 
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Para concretos aparentes serão aplicadas formas de chapas compensadas resinadas de madeira 

(tipo “Madeirit “ou similar). Evitar o uso de chapas menores do que 14 mm de espessura, para 

a obtenção de maior rigidez nas faces das formas (deformação). 

O material de cimbramento poderá ser de madeira roliça ou serrada, ou ainda, metálica, ao 

critério do CONTRATADO, assumindo a responsabilidade pela resistência adequada do 

material empregado (item 9.2. da NBR-6118/82, NBR-8800/86 e NBR-6123/87). 

Os cimbramentos especiais deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE. 

O armazenamento do madeiramento em geral deve ser feito em lugar seco e ventilado, de 

preferência coberto, para evitar o aumento do seu teor de umidade natural. 

A confecção das formas deverá ser primorosa, obedecendo às medidas previstas no projeto e 

observando a qualidade dos materiais empregados, compatíveis com as exigências de 

acabamento em particular. (Película intacta das chapas compensadas, chanfros de madeira 

aplainados etc.). 

Todas as formas para pilares, colunas, tanques, bases de máquinas e outras, deverão ser 

dotadas de aberturas convenientemente espaçadas distribuídas de modo a permitir adequado 

lançamento e eficaz vibração do concreto. Tais aberturas deverão ser fechadas tão logo 

termine a vibração do concreto na zona correspondente, de modo a assegurar a perfeita 

continuidade do perfil desejado. 

Todos os tirantes metálicos deverão ser colocados passando por um pedaço de tubo plástico 

de P.V.C., que ficará perdido na peça de concreto, após a desforma. Os furos dos tirantes 

deverão ser preenchidos com concreto ou argamassas. Os prendedores embutidos nas 

extremidades das varetas deverão ser tais que sua remoção deixe abertura de tamanho regular. 

Os buracos nas faces permanentemente expostas ao ar ou água deverão ser preenchidos. 

Não serão permitidos tirantes de arame embutidos para manter as formas em paredes de 

concreto. 

Antes do lançamento do concreto deverão ser vedadas as juntas das  formas e feita a limpeza 

para que as superfícies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que possam 

influenciar a qualidade dos acabamentos. (Vide item 9.5. da NBR-6118/82). 



 

22 
 

As formas de madeira deverão, imediatamente antes do lançamento, ser molhadas até a 

saturação. Para o escoamento da água em excesso, deverão ser previstos furos nas formas, 

desde que se evitem prejuízos estéticos nas superfícies destinadas a serem aparentes. 

A utilização de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das formas permitem uma 

desforma mais fácil, só poderá ser adotada após a autorização da CONTRATANTE e uma vez 

demonstrado pelo fabricante que o seu emprego não introduzirá manchas ou alterações no 

aspecto exterior da peça. 

Para execução de aberturas, furos e colocação de peças embutidas deverão ser tomadas 

providências prévias a concretagem. 

As necessárias formas de abertura e dos furos, como também as peças embutidas, deverão ser 

cuidadosamente posicionadas, fixadas antes da concretagem. É recomendado cuidado na 

elaboração das formas das aberturas, a fim de facilitar a sua posterior desforma sem quebrar 

os cantos do concreto. 

Aditivos: Além do contido no E-ADI.01, observar, ainda: 

Só se poderão usar aditivos no concreto como: aceleradores de pega, redutores de água, e 

incorporadores de ar, após a autorização por escrito da CONTRATANTE especificando o 

tipo, a quantidade e o local de uso. 

Em caso de emprego de tais aditivos deverão ser observadas rigorosamente as prescrições dos 

fabricantes. A CONTRATANTE poderá subordinar a autorização do emprego de aditivo a 

ensaios de laboratório a fim de verificar as características e as propriedades mecânicas 

exigidas para o concreto. O fornecimento, a conservação e o armazenamento em local 

adequado dos aditivos, ficam a cargo do CONTRATADO. 

Armaduras: 

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

o número, camadas, dobramento, espaçamento e bitolas dos diversos tipos de barras e 

dobradas fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras de maneira que sejam mantidas nas 

suas posições durante a concretagem. 
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Emendas somente serão permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. As barras de 

aço, os dobramentos, a colocação e as demais condições das armaduras deverão obedecer 

rigorosamente os requisitos estabelecidos pelas instruções da NBR-6118/82 e NBR-7480/85 

da ABNT, e suas normas complementares. 

Emenda de barras com solda será de topo por caldeamento e executada por empresa 

especializada. 

Substituições de bitolas por equivalentes podem ser efetuadas somente com autorização 

prévia da CONTRATANTE. 

As armaduras deverão ser colocadas nas formas, conforme o posicionamento indicado pelo 

projeto. As armaduras devem ser confeccionadas com distanciadores, calços - tipos aprovados 

pela CONTRATANTE - para fins de que os recobrimentos prescritos pelo projeto sejam 

plenamente respeitados. Devem ser tomadas precauções especiais na colocação de pinos de 

juntas estruturais, cuja fixação exata é imperativa para que não possam deslocar-se durante a 

concretagem. 

As armaduras devem ser protegidas contra a oxidação, e revisadas antes da colocação, 

visando às condições de limpeza adequadas das barras (e sua boa aparência). 

PRESCRIÇÕES COMPLEMENTARES DE EXECUÇÃO 

A ligação das peças embutidas deverá ser conferida pelo CONTRATADO imediatamente 

após a concretagem, para que possa providenciar, alguma correção de posição, causada pelo 

lançamento e vibração do concreto, se for o caso. A tolerância admissível do posicionamento 

das peças é de mais ou menos 5 mm. 

As diretrizes para os acabamentos e tolerâncias são as seguintes: 

Em todas as superfícies de concreto, aparentes ou enterradas, deverão ser removidas as partes 

dos tirantes até 2 cm para dentro da superfície do concreto. O furo deverá ser preenchido com 

argamassa de cimento e areia, da mesma tonalidade que o concreto original. 

Não será admitida a utilização de cimento ou argamassa de cimento e areia antes ou durante 

as operações de acabamento das superfícies de concreto. 
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Na falta de qualquer indicação, o concreto deverá ser apenas desempenado (por exemplo: 

topos de parede). Salvo especificado em contrário, o acabamento de todas as superfícies de 

concreto será normalmente obtido com uma forma rígida e estanque. 

A reparação dos defeitos das superfícies de concreto será exigida pela CONTRATANTE, 

quando surgirem falhas (ninhos) ou onde, devido à deformação das formas, aparecem defeitos 

na superfície do concreto, excedendo 5 mm sob uma régua de 3 metros. Reparos em geral só 

poderão ser feitos por pessoal especializado e com autorização da CONTRATANTE. 

A tolerância dos desvios de linhas, níveis e dimensões são mais ou menos 5 mm do que 

estiver mencionado nos desenhos. Todos os trabalhos de concreto, fora das tolerâncias abaixo 

discriminadas, deverão ser refeitos por conta do CONTRATADO. 

Não deverão ser usados compostos para a cura, salvo aprovação por escrito da 

CONTRATANTE e, mesmo somente nas áreas indicadas no termo de aprovação. 

No caso de se deixarem pontaletes após a desforma, estes não devem produzir momentos de 

sinais contrários aos do carregamento com que a viga foi projetada, que possam vir a romper 

ou trincar a peça. 

No caso de se utilizar, sob aprovação prévia da CONTRATANTE, cimentos de alta 

resistência inicial, processo de cura a vapor ou aditivos especiais, os prazos indicados acima 

poderão ser reduzidos. 

As formas deverão ser removidas com cuidado, a fim de não danificar o concreto. 

ALVENARIAS 

NORMAS 

A execução da alvenaria de tijolos maciços e/ou de blocos cerâmicos obedecerá às normas da 

ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NB-788/83 - Execução de alvenaria sem 

função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos (NBR- 8545). 

Os tijolos furados (blocos cerâmicos) obedecerão às normas da ABNT sobre o assunto, 

particularmente as seguintes. 
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EB-20/83 Bloco cerâmico para alvenaria (NBR-7171); 

MB-53/83 Bloco cerâmico para alvenaria - verificação da resistência à compressão (NBR 

6461); 

MB-1820/83 Bloco cerâmico portante para alvenaria - determinação da área líquida (NBR-

8043); 

PB-1008/83 Bloco cerâmico para alvenaria formas e dimensões (NBR-8042). 

MATERIAL 

Os tijolos não poderão apresentar defeitos sistemáticos tais como trincas, quebras, superfícies 

irregulares, deformações e desuniformidade de cor. 

Os tijolos rejeitados pela Fiscalização serão retirados do lote e substituídos. 

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

Admite-se, no máximo, uma variação de 2 cm em relação à espessura projetada. 

Para o assentamento dos tijolos maciços e blocos cerâmicos, poderá ser utilizada argamassa 

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

quartzo termotratada e aditivos. Na impossibilidade, poderá ser usada, a critério da 

Fiscalização, argamassa de traço 1:2:9 de cimento, cal em pasta e areia média peneirada. 

TIJOLO FURADO DE CERÂMICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Barro cozido 

Resistência à Compressão: 1,5 a 2,5 Mpa 

Dimensões: 90 x 140 x 190 mm 

EXECUÇÃO 

Argamassa de Assentamento: Tipo: A17, traço: 1:2: 9 (cimento, cal em pasta e areia 

peneirada) ou traço 1:1:4 (cimento : Cal : areia); 
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Junta de Assentamento: 15 mm; 

Encunhamento: Utilizar tijolo comum inclinado, com traço 1:3:12 (cimento, cal, areia lavada), 

a seguir especificado. 

APLICAÇÃO 

Novas alvenarias a executar, conforme projeto de Arquitetura indicado em plantas de reforma. 

COBERTURA 

TELHA METÁLICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo: Telha térmica revestida em aço galvalume em ambas as faces, natural, espessura entre 

0,40 e 0,65 mm, com poliuretano em núcleo 50 mm SEM pintura- Corte com 4,25 m  

Modelo: Perfilor, de fabricação ArcelorMittal ou similar. 

Acabamento: Natural 

Estrutura: Metálica, recomendada pelo fabricante, a ser detalhada no projeto executivo. 

Acessórios: Cumeeiras, rufos, calhas, parafusos de aço galvanizado e demais acessórios 

recomendados pelo fabricante. 

APLICAÇÃO 

Sobre a laje de cobertura da sala estabilizada.  

COBERTURA EM POLICARBONATO 

Toldo em chapa de policarbonato 6mm, acabamento incolor e mão francesa em alumínio e 

acessório para fixação, conforme projetado e detalhado em prancha 022_DETALHE 

COBERTURA EM POLICARBONATO 

APLICAÇÃO: Rota de fuga CAT  e CECAN (Pavimento térreo) 
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PISO VINÍLICO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A base para aplicação das placas vinílicas será: 

Para o 2º Pavimento, sobre assoalho em madeira existente, devidamente tratado onde houve 

danos por umidade e limpo de resíduos de cola; 

Para o hall do elevador 1º Pavimento, sobre contrapiso garantindo o nivelamento conforme 

indicado em planta de piso, devidamente limpo de resíduo de cola; 

Para o hall do elevador 2º Pavimento, sobre contrapiso garantindo mesmo nível do piso do 

salão CECAN, devidamente limpo de resíduo de cola. As placas de vinil serão aplicadas com 

adesivo recomendado pelo fabricante. 

Qualquer que seja a forma do cômodo a pavimentar, será sempre necessário considerá-lo, para 

efeito de aplicação, como retangular ou quadrado, desprezando-se as partes salientes ou 

reentrantes. 

Deverá ser seguida a paginação do piso contíguo, do mesmo material. 

A pavimentação somente poderá ser lavada após 10 dias de sua aplicação. Durante este 

período, a limpeza será procedida com pano úmido com um pouco de sabão, do tipo 

recomendado pelo fabricante das placas. 

O enceramento será executado com cera neutra, à base de carnaúba, emulsionada em água e 

sem conter solventes derivados de petróleo. 

PISO VINÍLICO EM PLACAS 

Material: Vinil vinílico autoportante em placas de 50 x 50 cm, espessura 5,0 mm, capa de uso 

de 1,0 mm; 

Cor: 1633 Grigio Concrette 

Modelo: Allura Flex, fabricação Forbo (mesmo padrão existente) 
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Observação: O piso deverá ser aplicado sobre contrapiso /assoalho existente, devidamente 

limpo e restaurado onde necessário. 

Aplicação: Locais com indicação em projeto: 

Hall do elevador de serviço (1 e 2 pavimento); 

Trecho do CECAN (1º pavimento). 

PISO REFERENCIAL PODOTÁTIL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Borracha 

Cor: Preto ou cinza, contrastante com cor e textura do piso adjacente;  

Dimensões: Placas de 30 x 30 cm ou 25x 25 cm; 

Espessura: 2 mm; 

Alerta: Pisos com superfície de relevo tronco-cônico, que têm o objetivo de avisar eventuais 

mudanças de direção ou perigo; 

Direcional: Pisos com a superfície de relevos lineares que têm o objetivo de orientar o 

percurso a ser seguido; 

EXECUÇÃO 

Base: Deve ser bem limpa livre de detritos e poeiras 

Assentamento, colado com adesivo acrílico ou à base de borracha sintética (policloropreno), 

ou similar. Utilizar, preferencialmente, o adesivo recomendado pelo fabricante do piso. 

APLICAÇÃO 

Hall de elevador 1 e 2 pavimento. 

DIVISÓRIAS 

DIVISÓRIA NAVAL DE AÇO 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Divisória Naval de Aço Divilux 35mm 

Painéis Dimensões: Chapas de 1202 mm (largura) x 2140 mm (altura) x 35 mm (espessura). 

Miolo celular MSO de colmeia em papel Kraft de alta gramatura (7 kg/m2) e requadro de 

material isolante com grande resistência, tipo B, com rodapés duplos; 

Revestimento: Laminado fenólico melamínico tipo “Formidur BP Plus”, espessura 1,0 mm, 

acabamento texturizado; 

Cor: Argila ou Cristal (mesmo padrão existente) 

Portas: 80 x 210 cm. 

Estrutura: Perfis de alumínio natural (mesmo padrão existente), com montantes e rodapés 

simples na mesma cor, além de todos os acessórios recomendados pelo Fabricante 

Tipo de painel: 

Painel cego, h=piso a teto . 

Painel cego + vidro, h=piso a teto. 

Fabricante: Eucatex S/A Indústria e Comércio, ou similar aprovada pela Fiscalização. 

APLICAÇÃO: Conforme indicações em projeto. 

FORRO MODULADO REMOVÍVEL 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 

A estrutura de sustentação do forro será metálica, utilizando perfis e sistema de fixação 

(longarinas e transversinas). 

Fitas ou tirantes de sustentação: 
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O atirantamento será feito com fita gravada, com suporte para 120 kgf. A fita deverá ser 

provida de um terminal para encaixe no porta-painel e um cursor para permitir um 

nivelamento perfeito. As fitas serão tratadas por processo eletrolítico zinco-bicromatizado; 

As fitas de sustentação poderão ser substituídas por tirantes de arame de aço galvanizado, 

regulador com mola (tipo borboleta), para permitir perfeito nivelamento da estrutura. 

Pinos de cravação ou buchas de fixação: 

Os pinos de cravação serão do tipo a pólvora. O projeto executivo deverá detalhar a fixação 

em função da sobrecarga prevista. Opcionalmente, poderão ser utilizadas buchas de náilon 

embutidas na laje, em substituição aos pinos. Os parafusos serão galvanizados ou em aço 

inoxidável. 

A estrutura de sustentação dos forros receberá proteção com pintura à base de tinta ignífuga. 

Quando metálica, receberá tratamento anticorrosivo, inclusive nas superfícies trabalhadas, e 

quando de madeira, tratamento imunizante contra traças e cupins. 

Quando a fixação dos tirantes ou fitas de sustentação ocorrer por meio de pinos de sustentação 

com cravação a pólvora, especial atenção deverá ser dispensada ao manuseio e guarda do 

equipamento (pistola e cargas explosivas). O trânsito de pedestres no pavimento superior ao 

que está sendo trabalhado deverá ser interrompido até a última cravação. Não se admitirá o 

uso da pistola por elementos não treinados para a tarefa. 

A instalação de máquinas e equipamentos acima do forro-falso será objeto de estudo no 

tocante a isolamento acústico e térmico, bem como acesso para manutenção e operação. 

Haverá especial atenção da Fiscalização, no tocante à previsão de materiais para reposição, 

em caso de manutenção dos forros. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Forro removível de fibra mineral, cor branca 

Dimensões: 625 x 1250 mm, espessura 13 mm 

Estrutura: Perfis de aço naval tipo T, pintado em epóxi pó, cor branca, 
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Peças de fixação: Regulador, tirantes, pino e fincapino, conforme fabricante 

Referência: Lucero (Owa), Sahara Tegular (Hunter Douglas) ou similar aprovado pela 

Fiscalização. 

Sistema de suspensão: Os perfis “T” são montados formando módulos quadrados ou 

retangulares, fixados ao teto por meio de tirantes. Os arremates são feitos com cantoneiras 

metálicas tipo "L" com 24 mm de base; 

Garantia: 15 anos. 

EXECUÇÃO 

Caberá ao Construtor apresentar o projeto e fornecer a estrutura para execução do forro; 

 Arremates: Os arremates são feitos com cantoneiras metálicas tipo "L"; 

Luminárias: O acoplamento das luminárias e difusores obedece perfeitamente às modulações 

dos painéis e dos perfis; 

Mão de obra: O serviço de instalação do forro deverá ser executado por instaladores 

contratados pelo distribuidor autorizado e orientados pelo fabricante; 

APLICAÇÃO 

Locais com indicação em projeto (Pavimento térreo e 2 pavimento). 

CARPINTARIA E MARCENARIA 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

MATERIAL 

As esquadrias de madeira (portas e guarnições) obedecerão, rigorosamente, às indicações dos 

respectivos desenhos de detalhes, tanto os deste projeto básico quando aos que vierem a ser 

incorporados no projeto executivo. 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, 

deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. 
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Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, 

merecerão por parte do Construtor cuidados especiais, devendo ser objeto de detalhamento no 

projeto executivo. 

ENVIDRAÇAMENTO 

Os caixilhos de madeira destinados a envidraçamento obedecerão à NB- 225/88 - Projeto, 

execução e aplicação - vidros na construção civil (NBR- 7199). 

PORTA INTERNA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Referência (do projeto): Portas PM1 

Material: Madeira laminada 

Dimensões: 

PM1:90 x 210 cm – 1 folhas 

Núcleo: Semi-oco 

Enquadramento / encabeçamento: Madeira de lei 

Desenho: Detalhamento no projeto de Arquitetura 

Acabamento: Laminado fenólico melamínico branco fosco 

GUARNIÇÕES 

Em madeira de lei: cedro, canela parda, maciça, desenho conforme projeto de Arquitetura. 

Acabamento: Pintura esmalte sintético, conforme capítulo de Pintura, adiante 

Acessórios / Ferragens 

Modelo: Alto tráfego, linha Smart, ref. Série 430 – Slim (Papaiz, ou similar) 

Fechadura: Cilindro C200, de latão; 
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Modelo: Com alavanca e roseta separadas 

Acabamento: Cromado 

Dobradiças: 3 (três), com pino-bola e anel; 

Mola Hidráulica Aérea: (para portas dos sanitários e vestiários) 

Modelo: MA 200, fabricação Dorma (ou similar). 

Cor: Prata 

APLICAÇÃO 

O Construtor fornecerá e instalará as portas comuns, rigorosamente de acordo com o 

especificado acima, nos vãos indicados, nos desenhos do projeto de arquitetura, para serem 

guarnecidos com esse tipo de fechamento. Todas as portas com indicação PM1. 

VIDRAÇARIA 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

NORMAS 

A vidraçaria obedecerá ao disposto neste capítulo e ao prescrito pela ABNT, especialmente 

nos seguintes documentos: 

NBR 7199:1989: Projetos, Execução e Aplicações – Vidro na Construção Civil (NB-

226/1988) 

NBR 7210:1989: Vidro na Construção Civil (TB-88/1988). 

MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

As chapas de vidro serão manipuladas de maneira que não entrem em contato com materiais 

duros, capazes de acarretar defeitos em suas superfícies e bordos. 

As chapas serão armazenadas em pilhas, apoiadas em material que não lhes danifique os 

bordos, com uma inclinação em torno de 6% em relação à vertical. 
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O armazenamento será feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos que 

possam danificar ou deteriorar as superfícies do vidro. 

VIDROS TEMPERADOS 

Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados 

na fábrica, antes da operação da têmpera. Em consequência, serão cuidadosamente estudadas 

as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, 

remetidos ao fornecedor. 

Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfurações das chapas no canteiro, deverão ser 

minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento de vidros 

temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformabilidade e resistência dos elementos 

de sustentação do conjunto. 

Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes 

de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar gaxetas ou baguetes de fixação 

com altura pequena. 

Toda a serralharia será inoxidável ou cuidadosamente protegida contra a oxidação, a fim de 

evitar pontos de ferrugem que provocariam a quebra do vidro. 

Assegurar folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria. 

 

PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo: Plano especial temperado 

Cor: Incolor 

Espessura: 10 mm 

Fabricante:  Santa Lúcia ou vidraçaria regional, aprovada pela 

Fiscalização. 
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Dimensões: Conforme indicado em projeto. 

Fixação: 

Material: Perfil “U” de alumínio, ref. PU 004 da Alcoa, ou similar. 2.1.6.2. Dimensões: 15 x 

15 x 15mm (5/8” x 5/8” x 5/8” – e=1 / 16”) 

Acabamento: Anodização natural 

Cor: Natural 

APLICAÇÃO 

Painéis fixos de vidro temperado na fachada frontal e na lateral do novo acesso principal, 

conforme indicado em projeto. 

REVESTIMENTO 

 CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-

321/79 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas materiais, preparo, aplicação e 

manutenção (NBR-7200). 

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. 

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular, para que 

essas possam ser aplicadas em espessura uniforme. 

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. 

As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, 

etc.) impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser 

eliminadas as eflorescências através de escovamento a seco, antes do início da aplicação 

do revestimento. 

A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera. 
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À guisa de pré tratamento e com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será 

aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada irregular de argamassa forte: o 

chapisco. 

As superfícies de paredes e tetos serão limpas com a vassoura e abundantemente molhadas 

antes da aplicação do chapisco. 

Considerar-se-á insuficiente molhar a superfície projetando-se a água com o auxílio de 

vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 

de jato d'água. 

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não 

possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação. 

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou 

em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.). 

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do emboço terá maior resistência 

que a do reboco. Esta diminuição de resistência não deve ser interrompida, como seria o 

caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes estarem separadas por uma menos 

resistente ou vice-versa. 

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicadas à mão ou à 

máquina, deverão ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas. 

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver 

suficientemente firme. A superfície do emboço deverá ser áspera o suficiente para receber 

o reboco. A aderência das camadas sucessivas do revestimento deverá ser garantida pela 

escarificação da camada anterior antes do seu endurecimento. Para isso empregar-se-á, por 

exemplo, uma folha de serra ou tábua de pregos, que deve ser manejada em linhas 

onduladas horizontais. 

A aplicação de cada nova camada exigirá a umidificação da anterior. 

Deverão ser executadas guias de emboço (taliscas), compostas da mesma argamassa do 

emboço a ser executado. 
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Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverão ser conservados úmidos, 

visto que a secagem rápida prejudicará a cura. 

As arestas ou cantos vivos serão guarnecidos com cantoneiras de alumínio ou tecido, 

devidamente assentados e fixados. 

 CHAPISCO COMUM 

O chapisco comum, camada irregular, será executado com argamassa A.3 (traço 1:3 de 

cimento e areia), empregando se areia grossa, ou seja, a que passa na peneira de 4,8 mm e 

fica retida na peneira de 2,4 mm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpadas com a vassoura e 

abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 

vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 

de esguicho de mangueira. 

 REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) 

o CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Traço / Material: 1:6 de cimento: argamassa pré-fabricada (de cal e areia) 

Espessura: Camada fazendo às vezes de emboço e reboco: 20 mm (máximo) 

Acabamento: Desempenada com régua de alumínio e desempenadeira de madeira. 

Nas superfícies onde houver indicação de acabamento com filetes de mármore, o 

acabamento será sarrafeado; 

o EXECUÇÃO 

Substrato: Paredes de alvenaria chapiscada; 

o APLICAÇÃO 

Novas alvenarias; 
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Alvenarias existentes a recompor (todas aquelas que apresentem trincas, fissuras, 

argamassa mal aderida etc). 

PINTURA 

DEFINIÇÃO 

A pintura é composta de fundos, massas e tintas e vernizes de acabamento. 

Os fundos têm como função ligar o substrato às tintas ("primer:') para selar as superfícies, 

proporcionando economia no consumo das tintas. 

As massas servem para tornar as superfícies mais lisas e homogêneas. 

Os vernizes protegem as superfícies da ação das intempéries, dando-lhes polimento e 

acabamento brilhante, semifosco ou fosco. 

CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta, o processo de pintura 

deverá realizar-se através das seguintes etapas: 

Preparação da superfície; 

Aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes; 

Aplicação de tinta de acabamento. 

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DO SUBSTRATO 

Tem por objetivo melhorar as condições do substrato para recebimento da tinta, conforme a 

seguir: 

SUBSTRATOS DE ALVENARIA, REBOCOS OU CONCRETO: Prepara-se a superfície, 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e 

ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

SUBSTRATOS DE MADEIRA PARA TINTAS: aplica-se fundo a óleo em toda a superfície; 

deixa-se secar, lixa-se e remove-se o pó; aplica-se 1 demão de massa de ponçar; deixa-se 
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secar e lixa-se; repetem-se as operações anteriores, caso a superfície não esteja perfeitamente 

lisa; remove-se o pó. 

SUBSTRATOS METÁLICOS (FERRO OU AÇO): Em Superfícies metálicas, a preparação 

se fará principalmente atendendo ao desengraxe e à eliminação de ferrugem. Os métodos 

utilizados para limpeza dos metais serão os dispostos nas tabelas a seguir. 

TIPO DE TRATAMENTO / DESCRIÇÃO TRATAMENTO/ANTERIOR/TRATAMENTO 

SUBSEQUENTE 

LIMPEZA COM AREIA 

Trata-se de jato ou esmeril, que remove ferrugem e sujidades, desengraxamento por imersão 

ou por vapores de solventes “Primer ” a base de zarcão, óxido de ferro ou cromato de zinco 

DECAPAGEM ELETROLÍTICA 

Limpeza catódica eletrolítica em temperaturas altas Ataque ácido para remover ferrugem; 

esmerilhamento Fosforização ou “wash-primer” 

FOSFATIZAÇÃO 

É o tratamento fosfatizante por imersão ou nebulização Limpeza alcalina por solventes ou 

por vapores Zarcão, óxido de ferro vermelho, laca à base de cromato de zinco ou “primer” 

sintético 

DESENGRAXAMENTO POR VAPORES OU IMERSÃO 

O metal é submetido aos vapores de solvente e após estar limpo, imerso em tinta solúvel ou 

Limpeza alcalina por tratamento ácido para remover ferrugem compatível com solventes 

clorados   

APLICAÇÃO DE TINTAS 

Para cobrir totalmente a superfície a pintar, será suficiente a quantidade de demãos orientada 

pelo fabricante. Nunca, porém, menos que duas. 
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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. 

Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e massa, observando-se o intervalo mínimo de 48 

horas após cada demão de massa, 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, 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 pintura e respectivas cores será 

determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela Fiscalização. 

Salvo autorização expressa do Proprietário, serão empregadas, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com a embalagem original intacta. 
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PINTURA ACRÍLICA 

EXECUÇÃO 

Tratamento prévio e/ou pintura de base 

Remover vestígios de gorduras e poeiras; 

Lixar as superfícies para eliminar farpas; 

Aplicar fundo sintético nivelador branco para madeira / metal; 

Aplicar uma demão de massa a óleo para corrigir eventuais imperfeições; 

Lixar após secagem. 

Pintura de acabamento: Tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito 

acabamento, sendo no mínimo 3 (três). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo: Tinta Acrílica  

Cores: Conforme padrão existente 

Fabricante: Suvinil, ou similar aprovado pela Fiscalização 

APLICAÇÃO 

Para cobrir totalmente a superfície a pintar, será suficiente a quantidade de demãos orientada 

pelo fabricante. Nunca, porém, menos que duas. 

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. 

Cada Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e massa, observando-se o intervalo mínimo 

de 48 horas após cada demão de massa, salvo especificação em contrário. 
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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, 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 pintura e respectivas cores será 

determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela Fiscalização. 

Salvo autorização expressa do Proprietário, serão empregadas, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com a embalagem original intacta. 

BANCADA DE GRANITO OU INOX 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito cinza Mauá, cinza Corumbá ou cinza Andorinha (mesmo padrão existente); 

Acabamento: Polido e lustrado em todas as faces visíveis 



 

43 
 

Dimensões: Conforme projeto de Arquitetura 

Espessura: 20 mm 

EXECUÇÃO 

No refeitório para gestão BBTS, deverá base/apoio semiengastados  sobre perfil metálico de 

base quadrada 2”x2” chumbado na alvenaria. 

Frontispício: Granito no mesmo padrão da bancada, altura 10 cm, polido e lustrado em todas 

as faces visíveis. 

Argamassa de assentamento: Argamassa pré-fabricada “Cimento Cola Quartzolit” ou 

argamassa de alta adesividade Quartzolit 

Rejuntamento: argamassa pré-fabricada “Nata Quartzolit para Juntas” 

APLICAÇÃO: Refeitório para gestão BBTS. 

CUBA PARA COZINHA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo: Cuba simples de embutir para cozinha em inox retangular 50x33,5cm, cor branca ref. 

L.59.17     

Fabricante: Tramontina 

APLICAÇÃO: Refeitório Gestão BB 2º pavimento; 

TORNEIRA DE MESA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo: Torneira para cozinha de mesa, bica alta, acabamento cromado 

Fabricante: Deca, Docol, Fabrimar ou similar 

APLICAÇÃO: Refeitório Gestão BB 2º pavimento. 
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DIVERSOS 

CONTROLE DE ACESSO 

Caberá à Construtora fornecer os itens a seguir, integrados à solução já existente de controle 

de acesso (fornecedor Madis Rodbel), quando a quantidade disponibilizada pela BBTS não 

for suficiente para a demanda do projeto. Deverá conter todos os dispositivos e acessórios (: 

ímãs, equipamentos eletromecânicos, controladora) 

 

LIMPEZA GERAL 

Ao término dos serviços, deverão ser efetuadas rigorosa limpeza e remoção total dos detritos, 

bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a 

execução dos serviços de reforma. 

Efetuar limpeza de toda a vidraçaria da dependência (esquadrias, portas de vidro temperado, 

visores, espelhos, etc.). 

Executar limpeza e conservação de portas, maçanetas, revestimentos laminados etc. 

Executar limpeza de bancadas, cubas, bacias sanitárias, mictórios e metais de todos os 

sanitários existentes. 

Ao final da obra, deverão ser feitos testes das instalações hidráulicas, elétricas, telefone, 

alarme e on-line, de modo que o local possa ser utilizado de imediato. 

  

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 

Entulho: Remover diariamente todo entulho proveniente da reforma. 

Ao final de cada jornada de trabalho deverá ser efetuada limpeza geral da área afetada, de 

forma a permitir a continuidade e o perfeito andamento da obra no dia seguinte. 
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Ao final da obra, executar criteriosa limpeza de todas as áreas afetadas pela reforma, de forma 

a permitir o uso imediato de todas as partes do prédio, seus equipamentos e instalações, em 

especial: 

Manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos; 

Remoção total de pó; 

Limpeza de portas, janelas, ferragens, etc; 

Outras não descritas acima, que impeçam o uso imediato do prédio. 

Observações: qualquer pendência relativa à limpeza acima descrita impedirá o recebimento 

provisório da obra. 

VERIFICAÇÃO FINAL 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de 

funcionamento e segurança das instalações elétricas, telefônicas, de alarme e de on-line, de 

modo que o local possa ser imediatamente utilizado. 

Na verificação final deverá ser obedecida a NB-507/77 - Recebimento de Serviços de Obras 

de Engenharia e Arquitetura (NBR-5675) 

14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – HIDROSSANITÁRIO 

APRESENTAÇÃO 

Apresentamos a seguir o projetos das instalações de água fria, contendo dados cadastrais 

físicos e eletrônicos, visando atender as necessidades do empreendimento em relação ao 

fornecimento adequado da referida facilidade aos ambientes projetados, situados na Estrada 

dos Bandeirantes, 7966  Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ. 

O objetivo deste memorial descritivo e de especificações, portanto, é definir os critérios 

básicos requeridos para a execução das Instalações de Água Fria do empreendimento. 

Foi elaborado obedecendo às prescrições da ABNT e atendendo a todas as indicações do 

projeto arquitetônico e às disposições de atos legais da União,  Estado e Município,  aos 
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regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações do 

fabricante,  levando em conta a finalidade a que se destina cada especificação. 

O presente projeto é composto, de peças gráficas que se destinam a nortear os construtores 

para a perfeita execução técnica das instalações ora referidas. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

PRANCHA CONTENDO DESENHOS: 

DE-BB-ILM-HID-001_R00 

CRITÉRIOS DE PROJETO 

O projeto aqui descrito visa suprir as necessidades demandas de agua fria dos ambientes 

projetados, informados pelo cliente quando da elaboração do projeto arquitetônico e tem 

como premissas básicas os seguintes itens: 

Confiabilidade de fornecimento, reduzindo o nível de falhas do sistema; 

Simplicidade no sistema de controle, comando e operação, evitando procedimentos 

complicados e aplicação de mão-de-obra rara e de custo elevado; 

Simplicidade de manutenção, objetivando trabalhar com materiais de fácil aquisição no 

mercado interno, evitando, sempre que possível,  a necessidade de materiais com fabricação 

“sob encomenda”; 

Baixo custo de implantação com materiais com a melhor relação custo/benefício; 

Baixo custo de operação / manutenção, o que se traduz na baixa aplicação de mão-de-obra, 

assim como do material aplicado. 

Esse projeto foi elaborado a luz das informações passadas pelo cliente, projetos executivos 

complementares, projeto arquitetônico, visitas e vistorias técnicas realizadas, levantamento 

das dimensões físicas (área), atualização de layout, conforme Normas Brasileiras, bem como 

das recomendações dos fabricantes de equipamentos e componentes empregados. 
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Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar diretrizes básicas para seu 

perfeito entendimento e complementar o contido no projeto gráfico. 

Quaisquer modificações que porventura se façam necessárias, só poderão ser executadas após 

prévia autorização do projetista, tais modificações deverão ser cadastrada e indicada nos 

desenhos específicos, permitindo, na conclusão dos serviços, a execução do “As Built” final. 

NORMAS TÉCNICAS 

Os serviços a serem contratados deverão estar de acordo com as normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e normas da Concessionária local: 

NBR 5626 - ABNT - Instalações Prediais de Água Fria. 

NBR 5648 - ABNT - Sistemas Prediais de Água Fria  -  Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 

750 kPa, com junta soldável - Requisitos. 

Normas da Concessionária local de abastecimento de água e saneamento. 

Os materiais e equipamentos deverão ser fabricados e fornecidos conforme os padrões das 

Instituições citadas e/ou,  na falta destas,  poderão ser adotadas normas de entidades 

reconhecidas internacionalmente. 

Os projetos foram elaborados considerando as normas acima mencionadas,  porém a 

Instaladora / Construtora responsável pela execução dos serviços deverá efetuar uma 

verificação criteriosa na época da contratação sobre novas normas ou alterações de normas 

que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas. 

Sempre com a aprovação do PROJETISTA e da FISCALIZAÇÃO (será necessária sempre a 

aprovação simultânea das duas partes), poderão ser aceitas outras normas de reconhecida 

autoridade que possam garantir o grau de qualidade desejado. 

CONDIÇÕES ATUAIS 

Atualmente o empreendimento possui instalações de água nas áreas existentes.  

ISOMÉTRICOS DE ÁGUA FRIA 
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A distribuição de água fria dar-se-á no interior das alvenarias dos ambientes que serão 

alimentados, com as tubulações direcionando o fluxo de água fria aos diversos equipamentos 

sanitários, ou ambientes que façam utilização de água, sendo levados verticalmente aos 

pontos de consumo.   

Nestes ambientes o comando geral da rede será executado por meio de registros de gaveta 

com acabamento,  localizado no ponto inicial da rede,  de modo a possibilitar o isolamento da 

unidade ou de trecho da mesma,  quando houver manutenções preventivas ou corretivas do 

sistema,  permitindo sua execução sem o fechamento da água de toda edificação ou prumada. 

Os pontos de utilização de água deverão ser localizados rigorosamente,  evitando-se 

desuniformidade de altura,  esquadros ou alinhamentos e deverão ainda possuir um recuo de 

cinco milímetros a contar da superfície e acabada da parede,  ou revestimento,  para se evitar a 

ocorrência de canoplas soltas quando da instalação dos acabamentos. 

As conexões roscáveis,  como torneiras, registros e engates flexíveis,  serão executadas 

sempre com a aplicação de fita vedante em Teflon,  com no mínimo 05 (cinco) voltas em 

torno da rosca. 

METAIS SANITÁRIOS 

Todos os metais e louças sanitárias aqui descritas,  (Registros,  Torneiras,  Válvulas  etc.),  

estão identificados com referências do primeiro fabricante.  Entretanto,  no caso do uso de 

materiais indicados como equivalentes,  estes deverão ser aprovados PREVIAMENTE pela 

FISCALIZAÇÃO,  sendo vedada,  entretanto,  a mistura de diversos fabricantes na mesma 

obra. 

Lembramos que o acabamento dos materiais acima e seu design,  o que determina a 

especificação rigorosa perante cada um dos fabricantes indicados,  será determinada pelo 

ARQUITETO / INCORPORADOR. 

Todos os registros de gaveta ou válvulas esfera localizados nos forros,  barriletes e nas áreas 

externas serão do tipo bruto.  

Todos os metais sanitários do interior dos ambientes revestidos com cerâmica ou azulejos 

possuirão acabamento cromado. 
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As torneiras dos lavatórios serão interligadas à rede de água fria por meio de engate flexível 

de 30cm metálico ou branco em PVC,  rosqueado com o auxílio de fita Teflon para garantir a 

não ocorrência de vazamentos.  

Todas as torneiras, exceto as de uso geral, serão providas de bico arejador. 

O modelo das torneiras de uso geral ou para jardim deverá possuir sempre união para 

mangueiras. 

NORMAS GERAIS 

A firma construtora fornecerá e instalará todos os materiais necessários à instalação 

hidráulica, exceto o de fornecimento da concessionária. 

A execução das instalações hidráulicas só se dará após atender rigorosamente às 

especificações e detalhes respectivos, normas de fabricantes, bem como às normas técnicas da 

legislação que rege o assunto. 

A execução das instalações hidráulicas só poderá ser executada por firmas especializadas e 

profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a empreiteira da responsabilidade 

pelo perfeito funcionamento das mesmas. 

As instalações hidráulicas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ligadas definitivamente à rede da Concessionária local. 

Toda a instalação hidráulica será executada de acordo com os projetos desenvolvidos.  

Sempre que solicitado pela fiscalização, deverá a empreiteira fornecer amostras de material 

que irá empregar, assim como os outros esclarecimentos que forem pedidos. 

15. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ELÉTRICA 

APRESENTAÇÃO 

Apresentamos a seguir os projetos das instalações Elétricas, onde de forma específica será 

tratado nesse documento técnico a alimentação elétrica dos equipamentos elétricos, contendo 

dados cadastrais físicos e eletrônicos, visando atender as necessidades do empreendimento em 
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caráter de climatização adequadas dos ambientes, situado na Estrada dos Bandeirantes, 7966 - 

Jacarepaguá - Rio de Janeiro-RJ. 

O projeto compõe de peças gráficas e memoriais descritivo, ele se destina a nortear os 

construtores para a perfeita execução técnica das instalações do referido Empreendimento. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

RELAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS DO PROJETO  

DESENHOS: 

DE-BB-ILM-ELE-001_R00 

DE-BB-ILM-ELE-002_R00 

DE-BB-ILM-ELE-003_R00 

DE-BB-ILM-ELE-004_R00 

DE-BB-ILM-ELE-005_R00 

DE-BB-ILM-ELE-006_R00 

GENERALIDADES  

Este memorial tem a finalidade de descrever o projeto de Instalações Elétricas, para criação 

do Sistemas Elétricos, conforme desenhos e detalhamento em anexo. 

O projeto de elétrica foi elaborado a luz das informações passadas pelo cliente, projetos 

executivos complementares, projeto arquitetônico, visitas e vistorias técnicas realizadas, 

levantamento das dimensões físicas (área), atualização de layout, conforme Normas 

Brasileiras, bem como das recomendações dos fabricantes de equipamentos e componentes 

empregados. 

Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar diretrizes básicas para seu 

perfeito entendimento e complementar o contido no projeto gráfico. 
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Quaisquer modificações que porventura se façam necessárias, só poderão ser executadas após 

prévia autorização do projetista, tais modificações deverão ser cadastrada e indicada nos 

desenhos específicos, permitindo, na conclusão dos serviços, a execução do “As Built” final. 

CONDIÇÕES ATUAIS 

Atualmente o empreendimento tem instalações elétricas existentes, que passarão por reforme 

conforme propostas representadas em projeto. 

OBJETIVO 

O objetivo deste memorial descritivo é definir os critérios básicos requeridos para a execução 

das Instalações elétricas que alimentarão os equipamentos (Cargas de Consumo) do 

empreendimento em epígrafe. 

O projeto foi elaborado obedecendo às prescrições da ABNT, atendendo a todas as indicações 

do projeto arquitetônico e às disposições de atos legais da União, Estado e Município, aos 

regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações do 

fabricante, assim como atendendo as normativas do cliente, levando em conta a finalidade a 

que se destina cada especificação. 

CRITÉRIOS DE PROJETOS 

O projeto aqui descrito tem como objetivo principal suprir as necessidades de Energia Elétrica 

do Empreendimento. Tem como premissas básicas os seguintes itens: 

Confiabilidade no projeto, reduzindo o nível de falhas do sistema; 

Simplicidade no sistema de controle, comando e operação, evitando procedimentos 

complicados e aplicação de mão-de-obra rara e de custo elevado; 

Simplicidade de manutenção, objetivando trabalhar com materiais de fácil aquisição no 

mercado interno, evitando, sempre que possível, a necessidade de materiais com fabricação 

“sob encomenda”; 

Baixo custo de implantação com materiais com a melhor relação custo/benefício; 
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Baixo custo de operação / manutenção, o que se traduz na baixa aplicação de mão-de-obra, 

assim como do material aplicado. 

NORMAS TÉCNICAS  

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

NBR 13531:1995 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades Técnicas; 

NBR 6151 – Classificação de equipamentos elétricos e Eletrônicos quanto à proteção contra 

os choques elétricos – Classificação; 

NBR 6184 – Produtos de cobre e ligas de cobre em chapas e tiras - Requisitos gerais – 

Especificação; 

NBR IEC 50 (826) – Vocabulário eletrotécnico internacional – Capítulo 826 instalações 

elétricas em edificações; 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

NBR 11301 – Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime 

permanente (fator de carga 100%) – Procedimento; 

NBR 11840 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão – Especificação; 

NBR 12912 – Rosca NPT para tubos – Dimensões – Padronização; 

NBR/IEC 60947 - Disjuntores de Baixa Tensão Industrial – Especificação; 

NBR/IEC 60898 - Disjuntores de Baixa Tensão Residencial – Especificação; 

NBR 6148 – Condutores isolados com isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para 

tensões até 750 V – Sem cobertura – Especificação; 

NBR 6150 – Eletroduto de PVC rígido – Especificação; 
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NBR 6808 – Conjunto de manobras e controle de baixa tensão montados em fábrica – CMF – 

Especificação; 

NBR 6812 – Fios e Cabos elétricos- Queima Vertical (fogueira) – Método de ensaio; 

NBR 7285 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno termofixo para 

tensões até 0,6/1,0 kV sem cobertura – Especificação; 

NBR 9513 – Emendas para cabos de potência, isolados para tensões até 750 V – 

Especificação; 

NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos específicos; 

Na inexistência destas ou em caráter suplementar,  poderão ser adotadas outras normas de 

entidades reconhecidas internacionalmente,  tais como: 

ANSI – American National Standard Institute; 

DIN – Deutsche Industrie Normen; 

ASTM – American Society for Testing and Materials; 

IEC – International Electrotechnical Comission; 

ISA – Instrumental Standards Association. 

Os projetos foram elaborados considerando as normas acima mencionadas, porém a 

Instaladora / Construtora responsável pela execução dos serviços deverá efetuar uma 

verificação criteriosa na época da contratação sobre novas normas ou alterações de normas 

que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas. 

Sempre com a aprovação do PROJETISTA e da FISCALIZAÇÃO (será necessária sempre a 

aprovação simultanea das duas partes), poderão ser aceitas outras normas de reconhecida 

autoridade que possam garantir o grau de qualidade desejado. 

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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ENTRADA DE ENERGIA - EXISTENTE  

CABOS DE BAIXA TENSÃO 

Os cabos de baixa tensão unipolares que alimentarão os quadros de distribuição de energia, 

deverão ser todos unipolares, livres de halogênios, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

classe de isolação 0,6/1kV. 

Sendo os alimentadores dos quadros do térreo e primeiro pavimento existentes e deverão 

passar por avaliação para ver suas condições e definir se serão mantidos ou substituídos por 

novos de mesma bitola. Os quadros do segundo pavimento serão novos assim sendo:  

QDNB-1 – (Quadro Distribuição de Nobreak1), sendo um alimentador de cobre 

(3F+N)#70mm²+T#35mm²-0,6/1kV vindo do QGBT e Nobreak novo de 100KVA, além 

do QLT-2 - (Quadro de Iluminação e Tomadas), sendo um alimentador de cobre 

(3F+N)#25mm²+T#16mm²-0,6/1kV vindo do QGBT.  

A contratada deverá buscar o maior percentual de aproveitamento possível de até 35% 

dos cabos de elétricas existentes. 

A contratada deverá buscar o maior percentual de aproveitamento possível de até 35% 

dos cabos de elétricas existentes. 

INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS 

Os eletrodutos deverão ser implantados conforme indicação e especificação técnicas em 

projeto. Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90 graus, conforme 

NBR – 5410. 

O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90 graus ou equivalente 

a 270 graus, conforme NBR – 5410. 

As emendas dos eletrodutos rosqueáveis só serão permitidas com o emprego de conexões 

apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem regularidade na superfície 

interna, bem como a continuidade elétrica. 
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Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos e caixas de 

passagens deverão ser vedadas com tampões e tampas adequadas para prevenir a entrada de 

água, argamassa, nata de concreto, ou outros corpos estranhos. 

Os eletrodutos aparentes deverão ser adequadamente fixados, de modo a constituírem um 

sistema de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os 

esforços quando da enfiação. 

As extremidades dos eletrodutos quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões, 

deverão ser providas de buchas e arruelas. 

Após a instalações, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos. 

ENFIAÇÃO 

Antes de ser iniciada a enfiação, deve ser feita a inspeção dos eletrodutos e caixas, para 

verificação da resistência ou não de obstáculos, que possam danificar os condutores durante o 

puxamento. 

Para facilitar a enfiação poderão ser usados lubrificantes sólidos como talco. Não será 

permitido o uso de lubrificantes líquido ou pastoso como parafina ou vaselina industrial. 

O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalente ás 

dos condutores utilizados, garantindo sempre sua inspeção em caixa de passagens ou 

componentes similares. 

Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto. 

Os cabos deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, 

firmemente presos a estes. 

Não serão aceitas emendas nos cabos que compõe o sistema de alimentação dos quadros de 

cargas. 

Nas demais situações emendas dos cabos deverão ser evitadas. 

Caso estritamente necessário serão feitas com conectores de pressão. 
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As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com fita de 

borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, por 

sobreposição, camadas de fitas isolantes adesiva. A espessura da reposição do isolamento 

deverá ser igual ou superior a camada isolante do condutor, sempre de acordo com a categoria 

do isolamento do cabo. 

Quando da instalação de cabos em prateleiras, estes deverão ser puxados fora das mesmas e, 

depois, instalados para evitar danos dos cabos nas arestas das Eletrocalhas. Os cabos singelos 

em lances horizontais deverão ser fixados a cada 10.0m, os lances verticais a cada 1,0m, e 

deverão ser arrumados cuidadosamente e eventualmente como indicado no projeto gráfico. 

CAIXAS DE PASSAGEM 

As caixas de passagem no piso serão em alvenaria,  com fundo drenante,  composto por uma 

camada de brita.   Algumas localizadas nos interiores de alguns ambientes serão em alumínio 

fundido de alta resistência mecânica e à corrosão. 

Não serão aceitas tampas fixadas simplesmente por parafusos. 

As aberturas de furos ou rasgos para passagens de eletrodutos deverão ser executados 

exclusivamente com equipamentos que garantam o perfeito acabamento do serviço (serra 

copo),  devendo ser rigorosamente executada a recomposição da proteção contra oxidação,  

com qualidade igual ou superior à original do equipamento. 

A instalação dos eletrodutos na entrada das caixas dar-se-á sempre com o uso de conectores 

tipo Box reto ou com o uso de buchas e arruelas de Liga Zamack,  para os eletrodutos 

roscáveis.  No caso de eletrodutos soldáveis,  deverão ser utilizadas "pestanas" que evitem as 

agressões aos condutores da rede. 

As caixas embutidas para interruptores,  tomadas,  derivação de luminárias e menores ou 

iguais a 10 x 10 x 5 cm serão plásticas em PVC rígido,  com composto antichama e orelha 

reforçada. Cuidado especial deve ser tomado quanto à dimensão interna das caixas 

(principalmente 4" x 2") que deve ter capacidade para instalação de qualquer "Dimmer" ou 

equipamento deste tipo existente no mercado.   Também não serão admitidas caixas que 
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possuam polietileno na sua composição,  devido à degenerescência do material com o passar 

do tempo. 

Todas as caixas de teto quando embutidas,  para luminárias,  serão 4" x 4",  octogonal de 

fundo móvel.   Nas paredes,  nos pontos destinados a arandelas,  caso a quantidade de 

condutores permita,  poderão ser utilizadas caixas octogonais 3" x 3".   No caso de instalações 

aparentes os pontos de iluminação serão distribuídos através de conduletes em alumínio. 

As caixas de interruptores e tomadas serão sempre no tamanho 4" x 2" retangulares ou 4” x 4” 

quadradas,  se assim a quantidade de condutores do equipamento determinar. 

Caixas de passagem na parede,  providas de tampa cega,  serão sempre no tamanho 4" x 4” 

quadradas. 

Estas caixas deverão ser rigorosamente avaliadas no que se refere à resistência mecânica das 

"orelhas" de fixação e à degeneração do material plástico que é composta (ressecamento). 

No assentamento das caixas embutidas nas alvenarias,  deverá ser deixado um recuo de 5.0 

mm, isto é,  as caixas,  além de estarem aprumadas,  esquadrejadas e niveladas,  deverão ficar 

"engolidas",  de modo a evitar tampas mal assentadas ou afastadas das paredes. 

CONDULETES 

Os conduletes deverão ser fixados ás paredes ou tetos através de braçadeiras, deverão estar 

perfeitamente nivelados e esquadrejados, sendo rosqueados profundamente nos tubos, até que 

este encoste na sua sede própria. Deverão ser em alumínio fundido conforme indicação em 

projeto. 

As unidades seladoras após a instalação dos cabos serão preenchidas com vedação apropriada 

e massa seladora. 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO   

Os quadros deverão ser de sobrepor em caixa metálica, em tamanho e capacidade de 

alojamento conforme indicação em projeto. 
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Deverão ser fixados as paredes, através de chumbadores, em quantidades e dimensões 

suficientes a sua perfeita fixação. 

Os quadros do tipo sobrepor deverão possuir tampas lisas, removíveis, nas faces superior e 

inferior, para facilitar a furação dos eletrodutos durante a obra. 

As ligações aos painéis deverão ser feitas por meio de conectores adequados, não sendo 

permitido o uso de conexões soldadas, e deverão ser feitas de acordo com as recomendações 

do fabricante. 

Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os equipamentos, deverá 

ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser inferior ao recomendado pela 

NBR/5410/2004. 

Todos os quadros deverão receber uma identificação através de placas de acrílico com fundo 

preto e letras brancas, a serem instaladas na porta, por meio de parafusos. 

O barramentos dos quadros será trifásico, em cobre eletrolítico, dimensionado para corrente 

máxima, adequado para as características nominais e curto circuito, prevista em projeto. 

As barras de neutro e de aterramento deverão ser em cobre eletrolítico, com apenas 1 (um) 

terminal por ponto de derivação, fixado por parafuso com cabeça tipo panela com fenda, 

porca e arruelas lisa de pressão, em local acessível no interior do quadro, conforme indicação 

em projeto. 

A barra de neutro terá a mesma seção da fase. A fixação das barras será feita por isoladores de 

epoxi, não sendo permitido a sobreposição de isoladores num mesmo ponto de fixação. 

As aberturas de furos ou rasgos para passagem de eletrodutos, deverão ser executadas com 

equipamentos que garantam o perfeito acabamento do serviço, devendo ser rigorosamente 

executada a recomposição da proteção contra oxidação. 

Todas as superfícies metálicas deverão receber tratamento anti-corrosivo. Deverão ser 

removidas todas as rebarbas, crespas de soldas e respingos, através de discos de esmeril, lixas, 

limas,etc. 
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O tratamento da chapas deverá ser feito com jateamento de areia até o metal branco, em 

seguida deverá ser aplicada uma camada de zinco, á pistola quente. 

O acabamento final deverá ser feito com aplicação de pintura eletrostática em epoxi. As 

demais superfícies metálicas não pintadas deverão ser galvanizadas a quente. 

CONDUTORES 

Alimentadores de quadros sejam eles Principais ou Parciais, serão exclusivamente de 

isolamento em HEPR (EPR-B) 0,6 / 1,0 KV, tipo Afumex, conforme projeto. 

O menor condutor admitido para qualquer uso na rede elétrica deverá ser de 2,5 mm². 

As emendas e derivações para bitola até 6,0 mm² poderão ser executadas diretamente através 

da união por torção das pontas dos condutores, com solda por estanhamento, e possuir o seu 

isolamento recomposto através de fita isolante auto-fusão, recoberta por fita plástica tipo PVC 

antichama ou simplesmente usando-se conectores. 

Para os cabos acima de 6,0 mm² só será permitida a emenda e derivação através de terminais e 

conectores apropriados para tal, com recomposição do isolamento por fita de auto-fusão, 

sobreposta com fita isolante plástica em PVC antichama. 

Os terminais e conectores nunca poderão ser soldados a estanho, devendo ser sempre dos 

tipos a pressão por parafuso ou à compressão por meio de alicate hidráulico ou mecânico. 

O condutor neutro será sempre na cor azul claro, o terra na cor verde-amarelo. 

No puxamento dos cabos, especial cuidado deverá ser tomado de forma a não ofender o 

isolamento ou sua blindagem quando existir. 

É vedado o uso de substâncias graxas ou aromáticas (cadeias de benzeno), derivadas de 

petróleo, como lubrificante, na enfiação de qualquer fio ou cabo da obra. Caso necessário, 

utilizar apenas talco industrial. 

Nunca efetuar a enfiação antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulação. 
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Todos os condutores deverão receber identificação com anilhas em ambas as extremidades 

com o número do circuito e a indicação do quadro de origem. 

A contratada deverá buscar o maior percentual de aproveitamento possível de até 35% 

dos cabos de elétricas existentes. 

A contratada deverá buscar o maior percentual de aproveitamento possível de até 35% 

dos cabos de elétricas existentes. 

INTERRUPTORES E TOMADAS 

Serão do tipo embutir,  completo com espelho,  miolos e parafusos,  com classe de isolamento 

para 250 VCA,  com a composição (Interruptores Simples,  duplos,  three way  etc.) indicada 

no projeto.  

A instalação dos espelhos de acabamento deverá garantir o perfeito prumo,  esquadro,  

alinhamento e acabamento e só poderá ser executada após a execução da demão de pintura 

final. 

Todas as tomadas possuirão 03 pólos do tipo 2P+T e universal para permitir a instalação de 

plug com pino de aterramento. 

Deverá ser uniformizada a ligação de todos os condutores nos diversos acessórios,  por 

exemplo:  as fases das tomadas serão ligadas sempre do lado direito da mesma,  com o neutro 

no lado esquerdo.  Os interruptores acionarão sempre no sentido da porta   etc. 

Nos locais onde a tubulação (eletroduto galvanizado à fogo) esta sendo instalada aparente, os 

interruptores e tomadas deverão ser montados em condulete. 

Todas as tomadas,  antes de seu uso,  deverão ser testadas e verificadas a polaridade correta 

dos pinos.   Polarização das tomadas 2P+T universal: 

Pino direito:  Fase 

Pino esquerdo: Neutro 

Pino inferior:  Terra 
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Os cabos flexíveis que alimentarão as tomadas deverão ser fornecidos nas seguintes cores: 

Fase:   Vermelho,  Branco ou Preto 

Neutro: Azul 

Terra:  Verde 

Todos os circuitos de tomadas estarão ligados aos mesmos quadros de iluminação indicados 

acima, não sendo, neste caso, criado qualquer quadro adicional. 

LUMINÁRIAS 

As luminárias deverão ser do tipo comercial e dispostas com lâmpadas em LED, conforme 

indicação em projeto. 

As luminárias em LAD PAFLON 24W REDONDA EMBUTIR (padrão existente). 

ELETROCALHAS 

As eletrocalhas devem ser em material galvanizado pesado e do tipo “U” perfurada com 

tampa – Chapa 22, com camada de proteção em zinco. 

DISJUNTORES 

A proteção contra sobrecorrente e corrente de curto-circuito no sistema elétrico de baixa 

tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 

60947-2 tipo caixa moldada instalados nos quadros de distribuição de força. Deverá ser 

mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um 

mesmo fabricante.  

SURTOS ELÉTRICOS 

Os surtos elétricos (raios, chaveamentos elétricos, eletricidade estática etc.) são distúrbios 

resultantes de súbitas descargas de energia elétrica armazenada, as quais provocam efeitos de 

indução elétrica e magnética, face aos altos valores de corrente circulante no circuito de 

descarga, em pequenos intervalos de tempo. 
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A fim de atenuar esse efeito, dispositivos de proteção deverão ser instalados supressores de 

surtos em pontos estratégicos do sistema elétrico. Cada região do sistema possuirá um 

supressor adequado para a corrente presumida. 

TERMINAIS E CONECTORES 

As ligações dos condutores aos componentes elétricos deverão ser executadas através de 

terminais de compressão apropriados. Nas ligações deverão ser empregadas arruelas lisas de 

pressão ou de segurança (dentadas), além dos parafusos e/ou porcas e contra-porcas, onde 

aplicáveis. No caso de dois condutores ligados ao mesmo terminal (ou borne), cada condutor 

deve ter seu terminal. 

Todas as emendas e derivações serão executadas por meio de conectores mecânicos. Para 

bitolas até 6,0 mm² deverão ser utilizados conectores de aplicação rápida. 

Para os cabos acima de 6,0 mm², só será permitida a emenda e derivação através de terminais 

e conectores apropriados para tal, com recomposição do isolamento por fita de autofusão, 

sobreposta com fita isolante plástica em PVC antichama. 

Os terminais e conectores nunca poderão ser soldados a estanho, devendo ser sempre dos 

tipos a pressão por parafuso ou à compressão por meio de alicate hidráulico ou mecânico. 
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ATERRAMENTO 

Os cabos sugeridos conforme projeto devem ter têmpera meio dura. 

As conexões com as partes metálicas e equipamentos com a barra de terra serão através de 

conectores e terminais de pressão. 

O condutor neutro de baixa tensão, originado da rede da Concessionária, deverá ser 

interligado a malha. 

A barra de neutro e terra dos quadros gerais também serão interligados á malha de terra. 

Sistema deverá ser o TN-S (exceto para o SPDA, caso exista) com condutores, neutro e terra, 

independentes em toda a instalação. O neutro da concessionária deverá ser aterrado no 

principal quadro da instalação seguindo o padrão existente. 

A resistência máxima de aterramento deverá ser de 10 ohms., devendo ser cravadas tantas 

hastes quantas se façam necessário para tal no sistema de aterramento principal do 

empreendimento, esta medição deve ser efetuada por meio de "Terrômetro", por empresa 

qualificada, e seu laudo apresentado à FISCALIZAÇÃO. 

16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CABEAMENTO ESTRTURADO 

APRESENTAÇÃO 

Apresentamos a seguir os projetos das instalações de Cabeamento Estruturado, contendo 

dados cadastrais físicos e eletrônicos, visando atender as necessidades do empreendimento em 

caráter de climatização adequadas dos ambientes, situado na Estrada dos Bandeirantes, 7966 

Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ. 

O projeto compõe de peças gráficas, memoriais descritivo e especificações técnicas, ele se 

destina a nortear os construtores para a perfeita execução técnica das instalações do referido 

Empreendimento. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

RELAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
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DESENHOS: 

DE-BB-ILM-ELT-001_R00 

DE-BB-ILM-ELT-002_R00  

DE-BB-ILM-ELT-003_R00 

GENERALIDADES  

Este memorial tem a finalidade de descrever o projeto de Cabeamento Estruturado (Dados e 

Voz) para reforma do Sistema, conforme desenhos e detalhamento em anexo. 

O projeto de Cabeamento Estruturado foi elaborado a luz das informações passadas pelo 

cliente, projetos executivos complementares, projeto arquitetônico, visitas e vistorias técnicas 

realizadas, levantamento das dimensões físicas (área), atualização de layout, conforme 

Normas Brasileiras, bem como das recomendações dos fabricantes de equipamentos e 

componentes empregados. 

Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar diretrizes básicas para seu 

perfeito entendimento e complementar o contido no projeto gráfico. 

Quaisquer modificações que porventura se façam necessárias, só poderão ser executadas após 

prévia autorização do projetista, tais modificações deverão ser cadastrada e indicadas nos 

desenhos específicos, permitindo, na conclusão dos serviços, a execução do “As Built” final. 

CONDIÇÕES ATUAIS 

Atualmente o empreendimento possui sistema de cabeamento estruturado. 

OBJETIVO 

O objetivo deste memorial descritivo é definir os critérios básicos requeridos para a execução 

das Instalações dos sistemas de Dados e Voz (Cabeamento Estruturado) do empreendimento 

em epígrafe. 

O projeto foi elaborado obedecendo às prescrições da ABNT, atendendo a todas as indicações 

do projeto arquitetônico e às disposições de atos legais da União, Estado e Município, aos 
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regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações do 

fabricante, assim como atendendo as normativas do cliente, levando em conta a finalidade a 

que se destina cada especificação. 

CRITÉRIOS DE PROJETOS 

O projeto aqui descrito tem como objetivo principal suprir as necessidades de Comunicação 

de Dados e Voz do Empreendimento. Tem como premissas básicas os seguintes itens: 

Confiabilidade no projeto, reduzindo o nível de falhas do sistema; 

Simplicidade no sistema de controle, comando e operação, evitando procedimentos 

complicados e aplicação de mão-de-obra rara e de custo elevado; 

Simplicidade de manutenção, objetivando trabalhar com materiais de fácil aquisição no 

mercado interno, evitando, sempre que possível, a necessidade de materiais com fabricação 

“sob encomenda”; 

Baixo custo de implantação com materiais com a melhor relação custo/benefício; 

Baixo custo de operação / manutenção, o que se traduz na baixa aplicação de 

mão-de-obra, assim como do material aplicado. 

NORMAS TÉCNICAS  

Para os serviços do Projeto de Cabeamento Estruturado foram seguidas as seguintes normas: 

EIA/TIA 568-C.0 – Generic Telecommunications Cabling for Customer premises 

EIA/TIA 568-C.1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standart 

EIA/TIA 568-C.2 – Balanced Twisted-Pair 

EIA/TIA 568-C.3 – Optical Fiber Cabling Components Standard 

EIA/TIA 569-B - Commercial Building Standard for Telecom Pathways and Spaces. 

EIA/TIA 570-B – Residential Telecommunications Infrastructure Standart 
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EIA/TIA 606-A – Administration Standard for Commercial Telecommunications 

Infrastructure 

EIA/TIA 607-B - Commercial Building Grounding for Telecommunications 

TIA 942 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center 

TIA – Telecommunications Industry Association 

IEEE – Instituto de Eletrica, Eletronics e Engineers 

EIA – Electronics Industry Alliance 

ABNT NBR14565:2013 – Cabeamento Estruturado para Edificações Comerciais e Data 

Centers. 

Os projetos foram elaborados considerando as normas acima mencionadas, porém a 

Instaladora / Construtora responsável pela execução dos serviços deverá efetuar uma 

verificação criteriosa na época da contratação sobre novas normas ou alterações de normas 

que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas. 

Sempre com a aprovação do PROJETISTA e da FISCALIZAÇÃO (será necessária sempre a 

aprovação simultanea das duas partes), poderão ser aceitas outras normas de reconhecida 

autoridade que possam garantir o grau de qualidade desejado. 

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

As instalações de cabeamento estruturado, atendem o escopo do fornecimento, compreendem 

as diretrizes, definições, especificações genéricas, fornecimento e serviços que atendem a 

todos os objetivos abaixo: 

Sistema de Telemática; 

O sistema de voz e dados é alimentado a partir da rede de distribuição da Concessionária, que 

vai a sala online localizada no pavimento téreo um cabo CTP-APL-50-20P, onde estará o CP 

(caixa de passagem), do CP sairá um cabo CTP-APL-50-20P até o Rack, também localizado 

nesta mesma sala. 
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A partir deste rack, sairão os cabos de rede UTP-4P CAT.6 que serão conectados aos pontos 

de voz e dados, através de rede de eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem. 

REDE DE DADOS E VOZ 

O sistema deve permitir transmissão de sinais na freqüência de 250Mhz ou superior, podendo 

ser utilizado para transmissão de voz (telefonia), dados (redes de computadores), dentro das 

condições de infra-estrutura física apresentadas abaixo.  

Este descritivo, junto com as diretrizes do projeto, definem os procedimentos para 

implantação de infra-estrutura de cabos de comunicações, tubulações, caixas de passagem, 

distribuição de tomadas e painéis de conexão para um sistema Categoria 6.  

Os serviços de instalação de Cabeamento deverão ser executados por firma especializada e 

com experiência comprovada, com anuência da fiscalização. Consta do fornecimento do 

sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45, cabos 

UTP, painéis distribuidores (Patch-panels), cordões (Patch-cords), rack, infra-estrutura de 

eletrocalhas, eletrodutos, cabos, caixas, suportes e acessórios, conforme indicação em projeto, 

mão de obra de instalações, certificação do sistema para categoria 6. 

No segundo pavimento deverá ser considerado o aproveitamento de até 35% dos cabos 

de dados existentes. 

ENTRADA DE TELEFONIA 

A entrada de telefonia é existente. 

Entende-se que esta atende aos requisitos das empresas distribuidoras de sistemas de 

eletrônica e a NBR 14565:2019. 

TOMADAS 

Os pontos de tomadas modulares de 8 (oito) vias, contatos banhados a ouro  padrão RJ 45 

CAT.6. Na tomada RJ 45 serão aproveitados os pinos 1, 2, 3 e 6, conforme EIA / TIA 568C, 

para uso dos computadores no padrão Ethernet 1000Base-TX, porém todas as tomadas 

deverão ter os pinos conectados conforme padrão 568-C, prevendo-se assim quaisquer 
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protocolos de transmissão, atuais e futuros. Deverão obedecer as características técnicas 

estabelecidas pela norma EIA / TIA 568 e SP-2840A para categoria 6 (1 Ghz). 

A conexão de cada terminal (estação) à tomada RJ 45 deverá ser executada com a utilização 

de cordões com o uso de plugues macho RJ 45 nas extremidades. Estes cordões (Line-cords) 

devem ser executados pelo fabricante dos produtos de Cabeamento.  

Na parede as tomadas RJ 45 estarão instaladas de forma aparente em conduletes, conforme 

indicação em projeto. 

As tomadas de parede deverão possuir tampas de proteção,  porém não necessitam ser do tipo 

retrátil automática.  

Todas as tomadas deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, com proteção plástica 

para não permitir seu descolamento, em coerência com sua ligação e conforme numeração do 

projeto. 

CABOS TIPO UTP 

Na distribuição com os diversos pontos de consumo, serão usados cabo par trançado, 4 pares, 

categoria 6 tipo UTP que atendam plenamente a todos os requisitos físicos e elétricos da 

norma EIA/TIA-568A e boletim técnico EIA/TIA TSB 36. Os acessórios das terminações dos 

cabos (“connecting hardware”) a serem instalados atenderão ao boletim técnico EIA/TIA  

TSB40: 

Impedância característica de 100 Ohms;  

O diâmetro externo máximo dos cabos de 5,6 mm; 

A capa de proteção dos cabos será do tipo não propagante a chamas; 

Os condutores serão do tipo sólido, em cobre recozido; 

A bitola dos condutores será 24 AWG ou 22 AWG. 

Na capa de proteção dos cabos, será marcada, de forma indelével e em intervalos regulares de, 

no máximo, 100cm, a seguinte seqüência de dizeres: 
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nome do fabricante; 

seção nominal do condutor; 

categoria segundo a EIA/TIA; 

Cada conexão será identificada mediante anilha plástica permanente nas duas extremidades, 

que possibilite identificar de forma imediata e inequívoca os pontos de origem e destino. 

ACESSÓRIOS 

Deverão se utilizados os diversos acessórias necessários para fixação e interligação dos 

condutores, desde que estes materiais sejam homologados e obedeçam aos padrões 

determinados pela ABNT 14565:2019. 

RACK 

Para possibilitar a conexão dos cabos das tomadas de saída até os equipamentos ativos, será 

montado um Rack Distribuidor. A função deste Rack é interligar o Cabeamento horizontal ao 

equipamento ativo habilitando todos os pontos de saída de dados, voz e cftv. 

Serão do tipo fechado, em alumínio ou aço martelado, que permitirão a fixação dos Patch 

Panels, Distribuidores Óticos e dispositivos ativos. 

Atenderão ao quantitativo de unidades padrão de rack (U) solicitado no projeto, sendo a altura 

mínima 40Us. Tanto a profundidade quanto a altura serão compatíveis com os dispositivos 

ativos e painéis propostos pela LICITANTE; 

Depois de cada equipamento (patch panel, switch, etc...) deverá ser instalado um organizador 

de cabos (guias de cabos fechados 1U) e um separador (painel de fechamento); 

Possuirá ventilação forçada, porta frontal em vidro, colunas de segundo plano 

(aproximadamente 10 cm), sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, exceto 

os racks que forem fixados em parede e guias de roteamento verticais e horizontais 

(organizadores de cabos) e redutores de tração; 
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Será instalada 1 (uma) régua com 08 (oito) tomadas, todas as tomadas possuirão 03 pólos do 

tipo 2P+T, 20A/250 V e universal para permitir a instalação de plug com pino de aterramento. 

Os pinos das tomadas deverão obedecer ao padrão brasileiro, com disjuntor a ser 

dimensionado conforme os equipamentos a serem instalados. Deverá possuir conjunto de 

porcas e parafusos para fixação. 

BLOCOS DE TELEFONIA 

Para instalação em Racks serão utilizados Voice Panel 30P. 

CAIXA DE PASSAGEM – CP 

Toda mudança de direção, derivação de condutores, instalação de equipamentos etc, deverá 

ser executada obrigatoriamente com caixas de passagem, não sendo permitida emenda de 

condutores dentro de eletrodutos, perfilados ou eletrocalhas. 

As caixas de passagem embutidas, com tamanho superior a 10 x 10 x 5 cm, serão sempre em 

chapa de alumínio com 1/8" de espessura, com acabamento natural, ou em chapa de aço 14 

USG, tratadas com base anticorrosiva e pintura em epóxi, possuindo tampa com abertura por 

dobradiças e chave específica, de modo a não permitir a sua abertura por pessoas estranhas à 

manutenção. 

A abertura de furos ou rasgos para passagens de eletrodutos, deverão ser executados 

exclusivamente com equipamentos que garantam o perfeito acabamento do serviço, (serra 

copo), devendo ser rigorosamente executada a recomposição da proteção contra oxidação, 

com qualidade igual ou superior à original do equipamento. 

A instalação dos eletrodutos na entrada caixas, dar-se-á sempre com o uso de conectores tipo 

Box reto, ou com o uso de buchas e arruelas de Liga Zamack, para os eletrodutos roscáveis. 

No caso de eletrodutos soldáveis, deverão ser utilizadas "pestanas" que evitem a agressão aos 

condutores da rede. 

Para as caixas aparentes, mesmo no interior do forro, ou instaladas no piso usar sempre em 

alumínio fundido tipo conduletes ou maiores. Não usar caixas em chapa metálica ou plásticas 

em instalações deste tipo. 
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As caixas embutidas para as tomadas e menores ou iguais a 10 x 10 x 5 cm, deverão ser 

plásticas em PVC rígido, com composto antichama e orelha reforçada. Também não serão 

admitidas caixas que possuam polietileno na sua composição, devido à degenerescência do 

material com o passar do tempo. 

Caixas de passagem na parede, providas de tampa cega, serão sempre no tamanho 4"x4" 

quadradas. 

Estas caixas deverão ser rigorosamente avaliadas no que se refere à resistência mecânica das 

"orelhas" de fixação e à degeneração do material plástico que é composta (ressecamento). 

No assentamento das caixas embutidas nas alvenarias, deverá ser deixado um recuo de 5.0 

mm, isto é, as caixas, além de estarem aprumadas, esquadrejadas e niveladas, devem ficar  

"engolidas", de modo a evitar tampas mal assentadas ou afastadas das paredes. 

Em ambientes revestidos com cerâmicas ou placas de granito, o assentamento destas caixas 

deve sempre se localizar nas juntas de encontro de duas ou mais pedras, preferencialmente no 

ponto de intersecção em “cruz”, melhorando o efeito estético, e reduzindo a possibilidade de 

fissuração da cerâmica. 

ELETRODUTOS 

Os eletrodutos serão em PVC rígido, antichama. 

As emendas dos eletrodutos somente será admitida a utilização de elementos pré-fabricados 

para a execução das emendas, como luvas, caixas de passagens, etc., garantindo-se a boa 

qualidade da execução do corte e da rosca, evitando-se rebarbas ou descontinuidade da rede 

que possam interferir na integridade da fiação.  

Não será permitida a abertura de bolsas para a utilização de eletrodutos roscáveis, nem a 

fabricação de curvas moldadas "In loco", principalmente nas redes aparentes. Nas saídas e 

entradas de eletrodutos das caixas (exceto conduletes ou caixas de alumínio), serão exigidos 

elementos que garantam o não ferimento da fiação pelas bordas da tubulação. Será exigido o 

uso de buchas e/ou arruelas de alumínio ou liga Zamack. 
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Sob nenhuma hipótese será permitida a execução de quaisquer redes em linha aberta, mesmo 

sobre forro ou embutidos em quaisquer outros elementos.  

Após a limpeza da tubulação deverá ser deixado um "arame guia" em aço galvanizado na 

bitola 14 USG em TODOS os trechos de tubulação da obra até o momento da enfiação 

definitiva. 

Não se fará emprego de curvas maiores que 90º, em cada trecho de canalização, entre duas 

caixas ou entre extremidades e caixas.  Só poderão, no máximo, serem empregadas três curvas 

de 90º e no máximo 15m de tubulação entre duas caixas, contando 3m para cada curva de 90º. 

As ligações dos eletrodutos com as caixas de passagem serão executadas com arruelas pelo 

lado externo e bucha pelo lado interno, nas caixas maiores que 4” x 4”. 

Após a instalação dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelão ou 

estopa. 

Os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar mossas que reduzam 

os seus diâmetros. Quando cortados a serra, terão suas bordas limadas para remover as 

rebarbas.  As emendas serão executadas com luvas atarraxadas. 

ELETROCALHAS  

As eletrocalhas serão compartilhadas com cftv, não se admitindo passagem de cabos de 

energia ou de outra finalidade.  

Deverão ser respeitadas as distâncias mínimas entre os diferentes eletrodutos pelos 

encaminhamentos indicados em projeto, desta forma ficarão garantidas as exigências das 

normas. 

Todas as eletrocalhas, eletrodutos aparentes e caixas de passagem deverão ser pintados com 

tinta adequada ao material, na cor a ser definida pela fiscalização. 

Todos os condutos metálicos deverão ser aterrados e terem sua continuidade elétrica 

garantida. 
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Todas as conexões devem ser pré-fabricadas, não sendo admitido o uso de conexões 

executadas no local. 

No segundo pavimento deverá ser considerado o aproveitamento da eletrocalha 

principal existente. 

Nos locais onde forem necessários cortes nos trechos retos, a proteção deve ser recomposta 

com galvanização a frio VRZ da Tapmatic ou Michigan. 

Nas entradas de painéis, obrigatoriamente deve ser previsto o uso de flanges específicos para 

tal. 

Nenhuma emenda de condutor deve ser executados no inteiro das eletrocalhas, devendo para 

isto usarem-se calhas específicas do fabricante. 

Todas as eletrocalhas possuirão tampa instaladas e fixadas apropriadamente. 

CERTIFICAÇÃO 

O instalador, antes do recebimento provisório, deverá proceder aos testes de performance de 

todo o Cabeamento (certificação), com vistas a comprovação de conformidade com a norma  

EIA / TIA 568, no que tange a Continuidade, Polaridade, Identificação, Curto - circuito, 

Atenuação, NEXT ( Near End Cross Talk-diafonia). Para isso deverá ser utilizado testador 

de cabos UTP Categoria 6, conforme norma EIA / TSB - 67. 

Deverá ser utilizado etiqueta padrão conforme existente. 

O instalador deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a 

data do teste) e rubricados pelo Responsável Técnico da Obra. 

Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na 

extremidade da tomada e na extremidade do distribuidor (bidirecional). 

Os testes de certificação deverão utilizar obrigatoriamente a metodologia "BASIC LINK", 

não sendo aceitos, em hipótese alguma, relatórios baseados no método "CHANNEL", sendo 

obrigatória a utilização de adapter cords de exatamente 2m de comprimento no injetor e no 
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pentscanner, com comprimento total de basic link de 94m, de acordo com o boletim EIA/TIA 

TSB-67. 

Deverão ser efetuados obrigatoriamente os seguintes testes: 

Comprimento 

Atenuação de sinal (até 100 Mhz ); 

Mapeamento de fiação (wire map); 

Impedância; 

NEXT ( Near End Crosstalk ) até 100 Mhz, local e remoto ; 

Power-sum NEXT (até 100 Mhz); 

ELFEXT (até 100 MHz); 

Power-sum ELFEXT (até 100 MHz) 

Propagation Delay; 

Delay skew; 

Return Loss; 

ACR Derivado (Attenuation-to-Crosstalk Ratio ) até 100 Mhz, local e remoto; 

Os limites para os parâmetros são os limites definidos no Addendum 5 da Norma TIA/EIA-

568-A, “Transmission Performance Specifications for 4-pair 100-ohm Category 6 Cabling” 

de Fevereiro de 2000 para categoria 5e, metodologia basic link; 

Comprimento do link < 94m; 

Mapa de fiação (wire map) – sem erros; 

Atenuação < 21,6dB @ 100 Mhz; 

NEXT > 32,3dB @ 100 Mhz; 
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Power-sum NEXT > 29,3dB @ 100 Mhz; 

ELFEXT > 20,0dB @ 100 Mhz; 

Delay skew < 45ns; 

Power-sum ELFEXT > 17,0dB @ 100 Mhz; 

Return Loss - Tabela 20 do Anexo 5 da TIA/EIA-568-A; 

Propagation delay < 518ns @ 10MHz. 

Caso sejam realizados testes adicionais, tais como resistência DC, etc., estes deverão possuir 

os seus parâmetros definidos exatamente de acordo com o boletim EIA/TIA TSB-67. 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente para a fiscalização relatório impresso de 

pelo menos um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e 

autorize a certificação dos pontos lógicos restantes. 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURADOS 

Todos os cabos de comunicação serão identificados com anilhas plásticas em ambas as 

extremidades, onde possui identificações como: nº de pavimento; nº do rack; nº do ponto; nº 

do patch panel; nº do ponto do patch panel. 

GENERALIDADES 

Todo cabeamento no interior de canaletas deverá ser organizado. 

Será obrigatório a instalação de prensa cabo em toda passagem de cabos pôr furos em caixas 

onde haja necessidade de boa fixação dos condutores, evitando o contato com rebarbas 

metálicas. 

Os cabos na entrada/saída de eletrocalhas, conduletes e caixas deverão ser protegidos por 

prensa - cabos. 

A Contratada deixará a disposição do Contratante, durante a implantação dos equipamentos 

ativos da sala de controle, um eletricista de sua equipe de montagem. 
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A instalação do sistema deve ser feita pôr instaladores especializados com experiência 

comprovada. 

Na junção dos eletrodutos, luvas e conduletes deverão ser eliminadas rebarbas internas. 

Em todos os lances de eletroduto deverão ser deixados arame guia de 16AWG. 

Ao final das instalações todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e fornecido o 

projeto “As built” em arquivo eletrônico (compatível com AutoCAD 2000). 

O construtor procederá a verificação final das instalações de cada item do CHECK LIST 

fornecido pela fiscalização de obras. 

O instalador executará os trabalhos complementares ou correlatos da instalação da 

cabeamento estruturada, tais como: rasgos e recomposição de alvenaria, forros falsos, etc. 

O instalador contratado deverá fornecer garantia mínima de dois anos. 

17. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – SISTEMA DE CFTV 

APRESENTAÇÃO 

Apresentamos a seguir os projetos das instalações de CFTV, contendo dados cadastrais físicos 

e eletrônicos, visando atender as necessidades do empreendimento em caráter de climatização 

adequadas dos ambientes, situado na Estrada dos Bandeirantes, 7966  Jacarepaguá – Rio de 

Janeiro – RJ. 

O projeto compõe de peças gráficas, memoriais descritivo e especificações técnicas, ele se 

destina a nortear os construtores para a perfeita execução técnica das instalações do referido 

Empreendimento. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

RELAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS DO PROJETO DE CFTV 

DESENHOS: 

DE-BB-ILM-ELT-001_R00 
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DE-BB-ILM-ELT-002_R00  

DE-BB-ILM-ELT-003_R00 

GENERALIDADES  

Este memorial tem a finalidade de descrever o projeto de CFTV para reforma do Sistema, 

conforme desenhos e detalhamento em anexo. 

O projeto de CFTV foi elaborado a luz das informações passadas pelo cliente, projetos 

executivos complementares, projeto arquitetônico, visitas e vistorias técnicas realizadas, 

levantamento das dimensões físicas (área), atualização de layout, conforme Normas 

Brasileiras, bem como das recomendações dos fabricantes de equipamentos e componentes 

empregados. 

Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar diretrizes básicas para seu 

perfeito entendimento e complementar o contido no projeto gráfico. 

Quaisquer modificações que porventura se façam necessárias, só poderão ser executadas após 

prévia autorização do projetista, tais modificações deverão ser cadastrada e indicada nos 

desenhos específicos, permitindo, na conclusão dos serviços, a execução do “As Built” final. 

CONDIÇÕES ATUAIS 

Atualmente o empreendimento possui sistema de CFTV. 

OBJETIVO 

O objetivo deste memorial descritivo é definir os critérios básicos requeridos para a execução 

das Instalações do sistema de circuito interno de televisão (CFTV) do empreendimento em 

epígrafe. 

O projeto foi elaborado obedecendo às prescrições da ABNT, atendendo a todas as indicações 

do projeto arquitetônico e às disposições de atos legais da União, Estado e Município, aos 

regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações do 

fabricante, assim como atendendo as normativas do cliente, levando em conta a finalidade a 

que se destina cada especificação. 
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CRITÉRIOS DE PROJETOS 

O projeto aqui descrito tem como objetivo principal suprir as necessidades de CFTV do 

Empreendimento. Tem como premissas básicas os seguintes itens: 

Confiabilidade no projeto, reduzindo o nível de falhas do sistema; 

Simplicidade no sistema de controle, comando e operação, evitando procedimentos 

complicados e aplicação de mão-de-obra rara e de custo elevado; 

Simplicidade de manutenção, objetivando trabalhar com materiais de fácil aquisição no 

mercado interno, evitando, sempre que possível, a necessidade de materiais com fabricação 

“sob encomenda”; 

Baixo custo de implantação com materiais com a melhor relação custo/benefício; 

Baixo custo de operação / manutenção, o que se traduz na baixa aplicação de 

mão-de-obra, assim como do material aplicado. 

NORMAS TÉCNICAS  

Para os serviços do Projeto de Cabeamento Estruturado foram seguidas as seguintes normas: 

EIA/TIA 568-C.0 – Generic Telecommunications Cabling for Customer premises 

EIA/TIA 568-C.1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standart 

EIA/TIA 568-C.2 – Balanced Twisted-Pair 

EIA/TIA 568-C.3 – Optical Fiber Cabling Components Standard 

EIA/TIA 569-B - Commercial Building Standard for Telecom Pathways and Spaces. 

EIA/TIA 570-B – Residential Telecommunications Infrastructure Standart 

EIA/TIA 606-A – Administration Standard for Commercial Telecommunications 

Infrastructure 
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EIA/TIA 607-B - Commercial Building Grounding for Telecommunications 

TIA 942 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center 

TIA – Telecommunications Industry Association 

IEEE – Instituto de Eletrica, Eletronics e Engineers 

EIA – Electronics Industry Alliance 

ABNT NBR14565:2013 – Cabeamento Estruturado para Edificações Comerciais e Data 

Centers. 

Os projetos foram elaborados considerando as normas acima mencionadas, porém a 

Instaladora / Construtora responsável pela execução dos serviços deverá efetuar uma 

verificação criteriosa na época da contratação sobre novas normas ou alterações de normas 

que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas. 

Sempre com a aprovação do PROJETISTA e da FISCALIZAÇÃO (será necessária sempre a 

aprovação simultanea das duas partes), poderão ser aceitas outras normas de reconhecida 

autoridade que possam garantir o grau de qualidade desejado. 

SISTEMA DE CFTV 

As instalações de CFTV, atendem o escopo do fornecimento, compreendem as diretrizes, 

definições, especificações genéricas, fornecimento e serviços que atendem a todos os 

objetivos abaixo: 

Circuito Fechado de TV. 

Este sistema tem como objetivo dotar o empreendimento de sistema de captação de imagem 

em pontos estratégicos como elemento de segurança. 

As instalações de CFTV estão divididas em três áreas distintas: 

Sistema de captação de imagem; 

Sistema de cabeamento e interligação; 
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Sistema de gerenciamento e monitoração. 

O Sistema será para uso em regime contínuo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Deve por 

tanto ser adequado a esta finalidade. 

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM 

O sistema de captação é constituído por câmeras IP distribuídas pela dependência. 

Serão utilizadas câmeras de vídeo conforme indicado nas especificações técnicas e instaladas 

nos locais indicados em projeto. 

Todo sistema será digital, com gravação em meio digital, monitorada por computador 

específico para o sistema. Este computador não poderá ser utilizado para quaisquer outras 

aplicações. 

Cada câmera deverá ter o foco ajustado pelo instalador durante a fase de testes iniciais para 

aceitação do sistema. 

As câmeras deverão modular o sinal utilizando o formato NTSC. 

GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO 

O sistema de CFTV será monitorado através de um computador, processador Intel I7, 

memória RAM 8Gb, HD 5Tb, monitor LCD 32”, devendo armazenar as imagens por pelo 

menos 60 dias. 

CÂMERAS 

Teremos um sistema com câmeras, atendendo solicitação do cliente. 

Estas câmeras estão adequadamente localizadas, buscando cobrir a área máxima possível. 

Procurar instalar câmera IP, equipada com infra-vermelho para visualizações noturnas, ideal 

para ambientes internos onde requer qualidade de imagem e um monitoramento discreto. 
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TOMADAS 

Os pontos de tomadas modulares de 8 (oito) vias, contatos banhados a ouro  padrão RJ 45 

CAT.6. Na tomada RJ 45 serão aproveitados os pinos 1, 2, 3 e 6, conforme EIA / TIA 568C, 

para uso dos computadores no padrão Ethernet 1000Base-TX, porém todas as tomadas 
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deverão ter os pinos conectados conforme padrão 568-C, prevendo-se assim quaisquer 

protocolos de transmissão, atuais e futuros. Deverão obedecer as características técnicas 

estabelecidas pela norma EIA / TIA 568 e SP-2840A para categoria 6 (1 Ghz). 

A conexão de cada terminal (estação) à tomada RJ 45 deverá ser executada com a utilização 

de cordões com o uso de plugues macho RJ 45 nas extremidades. Estes cordões (Line-cords) 

devem ser executados pelo fabricante dos produtos de Cabeamento.  

Na parede as tomadas RJ 45 estarão instaladas de forma aparente em conduletes, conforme 

indicação em projeto. 

As tomadas de parede deverão possuir tampas de proteção,  porém não necessitam ser do tipo 

retrátil automática.  

Todas as tomadas deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, com proteção plástica 

para não permitir seu descolamento, em coerência com sua ligação e conforme numeração do 

projeto. 

CABOS TIPO UTP 

Na distribuição com os diversos pontos de consumo, serão usados cabo par trançado, 4 pares, 

categoria 6 tipo UTP que atendam plenamente a todos os requisitos físicos e elétricos da 

norma EIA/TIA-568A e boletim técnico EIA/TIA TSB 36. Os acessórios das terminações dos 

cabos (“connecting hardware”) a serem instalados atenderão ao boletim técnico EIA/TIA  

TSB40: 

Impedância característica de 100 Ohms;  

O diâmetro externo máximo dos cabos de 5,6 mm; 

A capa de proteção dos cabos será do tipo não propagante a chamas; 

Os condutores serão do tipo sólido, em cobre recozido; 

A bitola dos condutores será 24 AWG ou 22 AWG. 
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Na capa de proteção dos cabos, será marcada, de forma indelével e em intervalos regulares de, 

no máximo, 100cm, a seguinte seqüência de dizeres: 

nome do fabricante; 

seção nominal do condutor; 

categoria segundo a EIA/TIA; 

Cada conexão será identificada mediante anilha plástica permanente nas duas extremidades, 

que possibilite identificar de forma imediata e inequívoca os pontos de origem e destino. 

ACESSÓRIOS 

Deverão se utilizados os diversos acessórias necessários para fixação e interligação dos 

condutores, desde que estes materiais sejam homologados e obedeçam aos padrões 

determinados pela ABNT 14565:2019. 

RACK 

Para possibilitar a conexão dos cabos das tomadas de saída até os equipamentos ativos, será 

montado um Rack Distribuidor. A função deste Rack é interligar o Cabeamento horizontal ao 

equipamento ativo habilitando todos os pontos de saída de dados, voz e cftv. 

Serão do tipo fechado, em alumínio ou aço martelado, que permitirão a fixação dos Patch 

Panels, Distribuidores Óticos e dispositivos ativos. 

Atenderão ao quantitativo de unidades padrão de rack (U) solicitado no projeto, sendo a altura 

mínima 40Us. Tanto a profundidade quanto a altura serão compatíveis com os dispositivos 

ativos e painéis propostos pela LICITANTE; 

Depois de cada equipamento (patch panel, switch, etc...) deverá ser instalado um organizador 

de cabos (guias de cabos fechados 1U) e um separador (painel de fechamento); 

Possuirá ventilação forçada, porta frontal em vidro, colunas de segundo plano 

(aproximadamente 10 cm), sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, exceto 
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os racks que forem fixados em parede e guias de roteamento verticais e horizontais 

(organizadores de cabos) e redutores de tração; 

Será instalada 1 (uma) régua com 08 (oito) tomadas, todas as tomadas possuirão 03 pólos do 

tipo 2P+T, 20A/250 V e universal para permitir a instalação de plug com pino de aterramento. 

Os pinos das tomadas deverão obedecer ao padrão brasileiro, com disjuntor a ser 

dimensionado conforme os equipamentos a serem instalados. Deverá possuir conjunto de 

porcas e parafusos para fixação. 

CAIXA DE PASSAGEM – CP 

Toda mudança de direção, derivação de condutores, instalação de equipamentos etc, deverá 

ser executada obrigatoriamente com caixas de passagem, não sendo permitida emenda de 

condutores dentro de eletrodutos, perfilados ou eletrocalhas. 

As caixas de passagem embutidas, com tamanho superior a 10 x 10 x 5 cm, serão sempre em 

chapa de alumínio com 1/8" de espessura, com acabamento natural, ou em chapa de aço 14 

USG, tratadas com base anticorrosiva e pintura em epóxi, possuindo tampa com abertura por 

dobradiças e chave específica, de modo a não permitir a sua abertura por pessoas estranhas à 

manutenção. 

A abertura de furos ou rasgos para passagens de eletrodutos, deverão ser executados 

exclusivamente com equipamentos que garantam o perfeito acabamento do serviço, (serra 

copo), devendo ser rigorosamente executada a recomposição da proteção contra oxidação, 

com qualidade igual ou superior à original do equipamento. 

A instalação dos eletrodutos na entrada caixas, dar-se-á sempre com o uso de conectores tipo 

Box reto, ou com o uso de buchas e arruelas de Liga Zamack, para os eletrodutos roscáveis. 

No caso de eletrodutos soldáveis, deverão ser utilizadas "pestanas" que evitem a agressão aos 

condutores da rede. 

Para as caixas aparentes, mesmo no interior do forro, ou instaladas no piso usar sempre em 

alumínio fundido tipo conduletes ou maiores. Não usar caixas em chapa metálica ou plásticas 

em instalações deste tipo. 



 

86 
 

As caixas embutidas para as tomadas e menores ou iguais a 10 x 10 x 5 cm, deverão ser 

plásticas em PVC rígido, com composto antichama e orelha reforçada. Também não serão 

admitidas caixas que possuam polietileno na sua composição, devido à degenerescência do 

material com o passar do tempo. 

Caixas de passagem na parede, providas de tampa cega, serão sempre no tamanho 4"x4" 

quadradas. 

Estas caixas deverão ser rigorosamente avaliadas no que se refere à resistência mecânica das 

"orelhas" de fixação e à degeneração do material plástico que é composta (ressecamento). 

No assentamento das caixas embutidas nas alvenarias, deverá ser deixado um recuo de 5.0 

mm, isto é, as caixas, além de estarem aprumadas, esquadrejadas e niveladas, devem ficar  

"engolidas", de modo a evitar tampas mal assentadas ou afastadas das paredes. 

Em ambientes revestidos com cerâmicas ou placas de granito, o assentamento destas caixas 

deve sempre se localizar nas juntas de encontro de duas ou mais pedras, preferencialmente no 

ponto de intersecção em “cruz”, melhorando o efeito estético, e reduzindo a possibilidade de 

fissuração da cerâmica. 

ELETRODUTOS 

Os eletrodutos serão em PVC rígido, antichama. 

As emendas dos eletrodutos somente será admitida a utilização de elementos pré-fabricados 

para a execução das emendas, como luvas, caixas de passagens, etc., garantindo-se a boa 

qualidade da execução do corte e da rosca, evitando-se rebarbas ou descontinuidade da rede 

que possam interferir na integridade da fiação.  

Não será permitida a abertura de bolsas para a utilização de eletrodutos roscáveis, nem a 

fabricação de curvas moldadas "In loco", principalmente nas redes aparentes. Nas saídas e 

entradas de eletrodutos das caixas (exceto conduletes ou caixas de alumínio), serão exigidos 

elementos que garantam o não ferimento da fiação pelas bordas da tubulação. Será exigido o 

uso de buchas e/ou arruelas de alumínio ou liga Zamack. 
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Sob nenhuma hipótese será permitida a execução de quaisquer redes em linha aberta, mesmo 

sobre forro ou embutidos em quaisquer outros elementos.  

Após a limpeza da tubulação deverá ser deixado um "arame guia" em aço galvanizado na 

bitola 14 USG em TODOS os trechos de tubulação da obra até o momento da enfiação 

definitiva. 

Não se fará emprego de curvas maiores que 90º, em cada trecho de canalização, entre duas 

caixas ou entre extremidades e caixas.  Só poderão, no máximo, serem empregadas três curvas 

de 90º e no máximo 15m de tubulação entre duas caixas, contando 3m para cada curva de 90º. 

As ligações dos eletrodutos com as caixas de passagem serão executadas com arruelas pelo 

lado externo e bucha pelo lado interno, nas caixas maiores que 4” x 4”. 

Após a instalação dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelão ou 

estopa. 

Os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar mossas que reduzam 

os seus diâmetros. Quando cortados a serra, terão suas bordas limadas para remover as 

rebarbas.  As emendas serão executadas com luvas atarraxadas. 

ELETROCALHAS  

As eletrocalhas serão compartilhadas com cftv, não se admitindo passagem de cabos de 

energia ou de outra finalidade.  

Deverão ser respeitadas as distâncias mínimas entre os diferentes eletrodutos pelos 

encaminhamentos indicados em projeto, desta forma ficarão garantidas as exigências das 

normas. 

Todas as eletrocalhas, eletrodutos aparentes e caixas de passagem deverão ser pintados com 

tinta adequada ao material, na cor a ser definida pela fiscalização. 

Todos os condutos metálicos deverão ser aterrados e terem sua continuidade elétrica 

garantida. 
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Todas as conexões devem ser pré-fabricadas, não sendo admitido o uso de conexões 

executadas no local. 

Nos locais onde forem necessários cortes nos trechos retos, a proteção deve ser recomposta 

com galvanização a frio VRZ da Tapmatic ou Michigan. 

Nas entradas de painéis, obrigatoriamente deve ser previsto o uso de flanges específicos para 

tal. 

Nenhuma emenda de condutor deve ser executados no inteiro das eletrocalhas, devendo para 

isto usarem-se calhas específicas do fabricante. 

Todas as eletrocalhas possuirão tampa instaladas e fixadas apropriadamente. 

CERTIFICAÇÃO 

O instalador, antes do recebimento provisório, deverá proceder aos testes de performance de 

todo o Cabeamento (certificação), com vistas a comprovação de conformidade com a norma  

EIA / TIA 568, no que tange a Continuidade, Polaridade, Identificação, Curto - circuito, 

Atenuação, NEXT ( Near End Cross Talk-diafonia). Para isso deverá ser utilizado testador de 

cabos UTP Categoria 6, conforme norma EIA / TSB - 67. 

O instalador deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a 

data do teste) e rubricados pelo Responsável Técnico da Obra. 

Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na 

extremidade da tomada e na extremidade do distribuidor (bidirecional). 

Os testes de certificação deverão utilizar obrigatoriamente a metodologia "BASIC LINK", 

não sendo aceitos, em hipótese alguma, relatórios baseados no método "CHANNEL", sendo 

obrigatória a utilização de adapter cords de exatamente 2m de comprimento no injetor e no 

pentscanner, com comprimento total de basic link de 94m, de acordo com o boletim EIA/TIA 

TSB-67. 

Deverão ser efetuados obrigatoriamente os seguintes testes: 



 

89 
 

Comprimento 

Atenuação de sinal (até 100 Mhz ); 

Mapeamento de fiação (wire map); 

Impedância; 

NEXT ( Near End Crosstalk ) até 100 Mhz, local e remoto ; 

Power-sum NEXT (até 100 Mhz); 

ELFEXT (até 100 MHz); 

Power-sum ELFEXT (até 100 MHz) 

Propagation Delay; 

Delay skew; 

Return Loss; 

ACR Derivado (Attenuation-to-Crosstalk Ratio ) até 100 Mhz, local e remoto; 

Os limites para os parâmetros são os limites definidos no Addendum 5 da Norma TIA/EIA-

568-A, “Transmission Performance Specifications for 4-pair 100-ohm Category 5e Cabling” 

de Fevereiro de 2000 para categoria 5e, metodologia basic link; 

Comprimento do link < 94m; 

Mapa de fiação (wire map) – sem erros; 

Atenuação < 21,6dB @ 100 Mhz; 

NEXT > 32,3dB @ 100 Mhz; 

Power-sum NEXT > 29,3dB @ 100 Mhz; 

ELFEXT > 20,0dB @ 100 Mhz; 
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Delay skew < 45ns; 

Power-sum ELFEXT > 17,0dB @ 100 Mhz; 

Return Loss - Tabela 20 do Anexo 5 da TIA/EIA-568-A; 

Propagation delay < 518ns @ 10MHz. 

Caso sejam realizados testes adicionais, tais como resistência DC, etc., estes deverão possuir 

os seus parâmetros definidos exatamente de acordo com o boletim EIA/TIA TSB-67. 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente para a fiscalização relatório impresso de 

pelo menos um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e 

autorize a certificação dos pontos lógicos restantes. 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURADOS 

Todos os cabos de comunicação serão identificados com anilhas plásticas em ambas as 

extremidades, onde possui identificações como: nº de pavimento; nº do rack; nº do ponto; nº 

do patch panel; nº do ponto do patch panel. 

GENERALIDADES 

Todo cabeamento no interior de canaletas deverá ser organizado. 

Será obrigatório a instalação de prensa cabo em toda passagem de cabos pôr furos em caixas 

onde haja necessidade de boa fixação dos condutores, evitando o contato com rebarbas 

metálicas. 

Os cabos na entrada/saída de eletrocalhas, conduletes e caixas deverão ser protegidos por 

prensa - cabos. 

A Contratada deixará a disposição do Contratante, durante a implantação dos equipamentos 

ativos da sala de controle, um eletricista de sua equipe de montagem. 

A instalação do sistema deve ser feita pôr instaladores especializados com experiência 

comprovada. 
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Na junção dos eletrodutos, luvas e conduletes deverão ser eliminadas rebarbas internas. 

Em todos os lances de eletroduto deverão ser deixados arame guia de 16AWG. 

Ao final das instalações todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e fornecido o 

projeto “As built” em arquivo eletrônico (compatível com AutoCAD 2000). 

O construtor procederá a verificação final das instalações de cada item do CHECK LIST 

fornecido pela fiscalização de obras. 

O instalador executará os trabalhos complementares ou correlatos da instalação da 

cabeamento estruturada, tais como: rasgos e recomposição de alvenaria, forros falsos, etc. 

O instalador contratado deverá fornecer garantia mínima de dois anos. 

18. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – AR CONDICIONADO 

APRESENTAÇÃO 

Apresentamos a seguir os projetos das instalações de Ar Condicionado, contendo dados 

cadastrais físicos e eletrônicos, visando atender as necessidades do empreendimento em 

caráter de climatização adequadas dos ambientes, situado na Estrada dos Bandeirantes, 7966  

Jacarepaguá – Rio de Janeiro - RJ 

O projeto compõe de peças gráficas, memoriais descritivo e especificações técnicas, ele se 

destina a nortear os construtores para a perfeita execução técnica das instalações do referido 

Empreendimento. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

RELAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS DO PROJETO DE AR CONDICIONADO 

DESENHOS: 

DE-BB-ILM-ARC-001_R00 

DE-BB-ILM-ARC-002_R00 

GENERALIDADES  
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Este memorial tem a finalidade de descrever o projeto de Climatização (Ar Condicionado), 

para criação do Sistema, conforme desenhos e detalhamento em anexo. 

O projeto de Ar Condicionado foi elaborado a luz das informações de campo, projetos 

executivos complementares, projeto arquitetônico, visitas e vistorias técnicas realizadas, 

levantamento das dimensões físicas (área), atualização de layout, conforme Normas 

Brasileiras, bem como das recomendações dos fabricantes de equipamentos e componentes 

empregados. 

Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar diretrizes básicas para seu 

perfeito entendimento e complementar o contido no projeto gráfico. 

Quaisquer modificações que porventura se façam necessárias, só poderão ser executadas após 

prévia autorização do projetista, tais modificações deverão ser cadastrada e indicada nos 

desenhos específicos, permitindo, na conclusão dos serviços, a execução do “As Built” final. 

CONDIÇÕES ATUAIS 

Atualmente o empreendimento tem Sistema de Climatização. 

OBJETIVO 

O objetivo deste memorial descritivo é definir os critérios básicos requeridos para a execução 

das Instalações de Climatização (Ar Condicionado) do empreendimento em epígrafe. 

O projeto foi elaborado obedecendo às prescrições da ABNT, atendendo a todas as indicações 

do projeto arquitetônico e às disposições de atos legais da União, Estado e Município, aos 

regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações do 

fabricante, assim como atendendo as normativas do cliente, levando em conta a finalidade a 

que se destina cada especificação. 

CRITÉRIOS DE PROJETOS 

O projeto aqui descrito tem como objetivo principal suprir as necessidades de Ar 

Condicionado do Empreendimento. Tem como premissas básicas os seguintes itens: 

Confiabilidade no projeto, reduzindo o nível de falhas do sistema; 
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Simplicidade no sistema de controle, comando e operação, evitando procedimentos 

complicados e aplicação de mão-de-obra rara e de custo elevado; 

Simplicidade de manutenção, objetivando trabalhar com materiais de fácil aquisição no 

mercado interno, evitando, sempre que possível, a necessidade de materiais com fabricação 

“sob encomenda”; 

Baixo custo de implantação com materiais com a melhor relação custo/benefício; 

Baixo custo de operação / manutenção, o que se traduz na baixa aplicação de 

mão-de-obra, assim como do material aplicado. 

NORMAS TÉCNICAS  

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

ABNT NBR 15.220-2 – Desempenho térmico de edificações – Parte 2: Métodos de cálculo da 

transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos 

e componentes de edificações; 

ANBT NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – 

Manutenção Programada; 

ABNT NBR 14679:2001 – Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de 

serviços de higienização; 

ABNT NBR 13531:1995 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades Técnicas; 

ABNT NBR 9442:1986 – Materiais de construção – Determinação do índice de propagação 

superficial de chama pelo método do painel radiante; 

NBR 6151 – ABNT – Classificação de equipamentos elétricos e Eletrônicos quanto à 

proteção contra os choques elétricos – Classificação; 

NBR 6184 – ABNT – Produtos de cobre e ligas de cobre em chapas e tiras - Requisitos gerais 

– Especificação; 
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NBR 6394 – ABNT – Materiais metálicos.  Determinação da dureza Brinell - Método de 

ensaio; 

NBR IEC 50 (826) – Vocabulário eletrotécnico internacional – Capítulo 826 instalações 

elétricas em edificações; 

Portaria n.º 3.523 de 23 de agosto de 1.998 do Ministério da Saúde 

Resolução CONAMA no. 001 de 08/03/90 – Controle de ruídos no meio ambiente; 

Resolução 09:2003 – Ministério da Saúde, Agência de Vigilância Sanitária – 16/01/2003, 

complementado a 176 e tratando sobre padrões referenciais de qualidade do ar interior em 

ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo; 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

NR 12 – Ministério do Trabalho – Máquinas e Equipamentos. 

Na inexistência destas ou em caráter suplementar,  poderão ser adotadas outras normas de 

entidades reconhecidas internacionalmente,  tais como: 

ANSI – American National Standard Institute; 

DIN – Deutsche Industrie Normen; 

ASTM – American Society for Testing and Materials; 

IEC – International Electrotechnical Comission; 

ISA – Instrumental Standards Association. 

Os projetos foram elaborados considerando as normas acima mencionadas, porém a 

Instaladora / Construtora responsável pela execução dos serviços deverá efetuar uma 

verificação criteriosa na época da contratação sobre novas normas ou alterações de normas 

que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas. 
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Sempre com a aprovação do PROJETISTA e da FISCALIZAÇÃO (será necessária sempre a 

aprovação simultanea das duas partes), poderão ser aceitas outras normas de reconhecida 

autoridade que possam garantir o grau de qualidade desejado. 

SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

O sistema de climatização será composto por condicionadores de ar Split que terão seus 

condensadores remotos a ar e serão dos tipos: 

Hi Wall, fixado na parede; 

Piso teto, fixado no teto. 

As unidades condensadoras serão instaladas na cobertura, local indicado em planta.  

PORTAS E JANELAS  

Foram consideradas no cálculo da carga térmica que todas as portas e janelas dos ambientes 

condicionados que se comunicam com áreas não condicionadas (ambientes internos não 

condicionados ou para o exterior), permanecem fechadas, onde se faz necessário a instalação 

de molas para fechamento automático nas portas ou cortinas de ar. 

CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E TIPO PISO TETO 

Os condicionadores de ar serão com: 

Condensação a ar; 

Condensador remoto, atendendo aos requisitos do projeto de climatização especificados em 

planta. 

As unidades condensadoras serão construídas: 

Em chapa metálica tratada contra a corrosão; 

Com tampas removíveis para acesso à manutenção. 

As serpentinas serão: 
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Com tubos em cobre; 

Aletas em alumínio, preferencialmente com aplicação de revestimento, reduzindo o desgastes 

das mesmas. 

Os compressores serão: 

Tipo rotativo; 

Hermético, com garantia mínima do fabricante para 03 anos de operação.  

Os gabinetes das unidades evaporadoras serão: 

Em plástico de alta resistência; 

Com acionamento através de controle remoto. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

As ligações elétricas entre as unidades condensadoras e os pontos de força serão: 

Aparentes – Ver projeto executivo de Alimentação de Elétrica; 

Executadas em eletrodutos galvanizados pesados, instalados conforme norma NBR 5410 da 

ABNT – Ver projeto executivo de Alimentação de Elétrica; 

Poderá ser utilizado eletroduto flexível (seal tube) no fechamento do eletroduto galvanizado 

com os condicionadores (comprimento aprox.: 0,5 metro); 

Serão executadas através de cabos multipolares (tipo PP) no mínimo 4 x 4,0 mm² – Ver 

projeto executivo de Alimentação de Elétrica; 

Terão seu encaminhamento deste cabo o mesmo das tubulações de cobre, conforme detalhe 

típico em planta; 

Terão os condutores utilizados em cobre, com isolamento próprio para uma tensão no mínimo 

de 750 Volts. 
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Todas as premissas e conceitos técnicos da alimentação de elétrica (Energia) do equipamentos 

de Ar Condicionado devem seguir conforme especificação em projeto executivo de 

Alimentação de Elétrica. 

INSTALAÇÕES FRIGORÍGÊNAS 

As instalações deverão ser: 

Rígidas; 

Sem costuras; 

Com cobre: 

Fosforoso; 

Desoxidado; 

Recozido; 

Com espessura de parede de 3/64" (1.19 mm. ) nas bitolas indicadas em planta.  

Antes da montagem, os tubos deverão ser: 

Adequadamente limpos para eliminar eventuais sujeiras provocadas no transporte, 

armazenamento ou montagem; 

Testadas quanto a vazamentos, com uma pressão máxima de 200 psig, utilizando-se para isto 

o regulador de pressão no cilindro de nitrogênio; 

Evacuadas e desidratadas com vácuo de 500 micra (0,50 mm Hg.), uma vez montadas as 

redes de cobre; 

Seladas após a constatação que a estanqueidade está garantida, nas suas extremidades. 

Para garantir a estanqueidade do sistema é necessário: 

Que o vácuo seja mantido pelo menos por 06 horas. (aferição com vacuômetro); 
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O isolamento dos tubos deve ser efetuado com tubos em espuma elastomérica (esponjosa), 

com cada tubo sendo isolado separadamente; 

As tubulações já isoladas, juntamente com o cabeamento da elétrica de interligação das 

unidades externas / internas, estejam envolvidas totalmente com fita plástica não adesiva; 

Apenas nas extremidades seja aplicada fita plástica adesiva para garantir que a fita não 

adesiva desenrole. 

SOLDA 

Nos trechos da tubulação onde se fizer necessário a soldagem, utilizar solda estanho prata 

com o índice de pureza de 5%.. 

RENOVAÇÃO DE AR 

Deverá ser instalado um sistema de renovação de ar conforme representado na prancha       

DE-BB-ILM-EXA-001_R00_2PAV - RENOVAÇÃO DE AR  

O sistema deverá ser composto pelo os seguintes componentes abaixo e suas quantidades 

conforme planilha anexo. 

Exaustor modelo Ventokit 280 

Ventilador, modelo: maxx 100, vazão: 248m³/h 

BTT 160 - Vazão 2000/Pressão Estática 60 

Duto em chapa 400x300mm 

Duto em chapa 300x200mm 

Duto em chapa 250x300mm 

Curva em chapa 400x300mm 

Redução em chapa de 400x300 para 300x200mm 

Redução em chapa de 400x300 para 250x300mm 
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Difusor retangular, modelo: adq-01, dimensões: 871x264mm 

Veneziana auto fechante, para duto ∅4' 

Porta filtro, modelo: filbox ca, com filtro f5 - encaixe para duto de ∅4'   

Difusor aspiral, dimensões: ∅4'   

19. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – INSTALAÇÕES DE COMBATE 

CONTRA INCÊNDIO 

APRESENTAÇÃO 

Apresentamos a seguir o projetos das instalações de prevenção e combate a incêndio, 

contendo dados cadastrais físicos e eletrônicos, visando atender as necessidades do 

empreendimento em relação ao fornecimento adequado da referida facilidade aos ambientes 

projetados, situados na Estrada dos Bandeirantes, 7966  Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ. 

O objetivo deste memorial descritivo e de especificações, portanto, é definir os critérios 

básicos requeridos para a execução das Instalações PCI do empreendimento. 

Foi elaborado obedecendo às prescrições da ABNT e atendendo a todas as indicações do 

projeto arquitetônico e às disposições de atos legais da União,  Estado e Município,  aos 

regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações do 

fabricante,  levando em conta a finalidade a que se destina cada especificação. 

O presente projeto é composto, do presente documento, de peças gráficas que se destinam a 

nortear os construtores para a perfeita execução técnica das instalações ora referidas. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

PRANCHA CONTENDO DESENHOS: 

DE-BB-ILM-PCI-001_R00_SITU SITUAÇÃO - 

DE-BB-ILM-PCI-002_R00_TERR TÉRREO EXTINTORES 

DE-BB-ILM-PCI-003_R00_TERG TÉRREO GALPÃO EXTINTORES 
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DE-BB-ILM-PCI-004_R00_1PAV 1º PAVIMENTO EXTINTORES 

DE-BB-ILM-PCI-005_R00_2PAV 2º PAVIMENTO EXTINTORES 

DE-BB-ILM-PCI-006_R00_COBE COBERTURA EXTINTORES 

DE-BB-ILM-PCI-007_R00_TERR TÉRREO SINALIZAÇÃO 

DE-BB-ILM-PCI-008_R00_TERG TÉRREO GALPÃO SINALIZAÇÃO 

DE-BB-ILM-PCI-009_R00_1PAV 1º PAVIMENTO SINALIZAÇÃO 

DE-BB-ILM-PCI-010_R00_2PAV 2º PAVIMENTO SINALIZAÇÃO 

DE-BB-ILM-PCI-011_R00_COBE COBERTURA SINALIZAÇÃO 

DE-BB-ILM-PCI-012_R00_TERR TÉRREO HIDRANTE 

DE-BB-ILM-PCI-013_R00_TERG TÉRREO GALPÃO HIDRANTE 

DE-BB-ILM-PCI-014_R00_1PAV 1º PAVIMENTO HIDRANTE 

DE-BB-ILM-PCI-015_R00_2PAV 2º PAVIMENTO HIDRANTE 

DE-BB-ILM-PCI-016_R00_GERA ISOMÉTRICO HIDRANTE 

DE-BB-ILM-PCI-017_R00_TERR TÉRREO ALARME 

DE-BB-ILM-PCI-018_R00_TERG TÉRREO GALPÃO ALARME 

DE-BB-ILM-PCI-019_R00_1PAV 1º PAVIMENTO ALARME 

DE-BB-ILM-PCI-020_R00_2PAV 2º PAVIMENTO ALARME 

DE-BB-ILM-PCI-021_R00_TERR TÉRREO ILUMINAÇÃO 

DE-BB-ILM-PCI-022_R00_TERG TÉRREO GALPÃO ILUMINAÇÃO 

DE-BB-ILM-PCI-023_R00_1PAV 1º PAVIMENTO ILUMINAÇÃO 

DE-BB-ILM-PCI-024_R00_2PAV 2º PAVIMENTO ILUMINAÇÃO 
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DE-BB-ILM-PCI-025_R00_COBE COBERTURA ILUMINAÇÃO 

CRITÉRIOS DE PROJETO 

O projeto aqui descrito tem visa suprir as necessidades demandas de agua fria dos ambientes 

projetados, informados pelo cliente quando da elaboração do projeto arquitetônico e tem 

como premissas básicas os seguintes itens: 

Confiabilidade de fornecimento,  reduzindo o nível de falhas do sistema; 

Simplicidade no sistema de controle,  comando e operação,  evitando procedimentos 

complicados e aplicação de mão-de-obra rara e de custo elevado; 

Simplicidade de manutenção,  objetivando trabalhar com materiais de fácil aquisição no 

mercado interno,  evitando,  sempre que possível,  a necessidade de materiais com fabricação 

“sob encomenda”; 

Baixo custo de implantação com materiais com a melhor relação custo/benefício; 

Baixo custo de operação / manutenção,  o que se traduz na baixa aplicação de mão-de-obra,  

assim como do material aplicado. 

 

Esse projeto foi elaborado a luz das informações passadas pelo cliente, projetos executivos 

complementares, projeto arquitetônico, visitas e vistorias técnicas realizadas, levantamento 

das dimensões físicas (área), atualização de layout, conforme Normas Brasileiras, bem como 

das recomendações dos fabricantes de equipamentos e componentes empregados. 

Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar diretrizes básicas para seu 

perfeito entendimento e complementar o contido no projeto gráfico. 

Quaisquer modificações que porventura se façam necessárias, só poderão ser executadas após 

prévia autorização do projetista, tais modificações deverão ser cadastrada e indicada nos 

desenhos específicos, permitindo, na conclusão dos serviços, a execução do “As Built” final. 

NORMAS TÉCNICAS 
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Os serviços a serem contratados deverão estar de acordo com as normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e NT – Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro: 

Decreto Nº 46.925_05.02.2020_retificado_DOERJ 036_27.02.2020; 

DECRETO_42-2018_-_COSCIP_-_26.12.18; 

NT 1-03 - Símbolos gráficos para projetos de segurança contra incêndio e pânico; 

NT 1-04 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto ao risco de incêndio; 

NT 2-01 - Sistema de proteção por extintores de incêndio - versão 02 - Aprovada pela Portaria 

CBMERJ 1120_2020_1601400175; 

NT 2-02 - Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio - ATUALIZADA - 

BM5_1604941395; 

NT 2-05 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - 2020 - versão 02; 

NT 2-06 - Iluminação de emergência - Minuta das alterações_1605536471; 

NT 2-07 - Sistema de detecção e alarme de incêndio; 

NT 2-08 - Saídas de emergência em edificações; 

NT 2-15 - Hidrante urbano; 

NT 2-16 - Acesso de viaturas em edificações - 2020 - versão 02; 

NT 2-19 - Segurança estrutural contra incêndio - Resistência ao fogo dos elementos de 

construção; 

NT 2-20 - Controle de materiais de acabamento e de revestimento; 

NT 3-03 - Motogeradores de energia em edificações e áreas de risco. 
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Os materiais e equipamentos deverão ser fabricados e fornecidos conforme os padrões das 

Instituições citadas e/ou,  na falta destas,  poderão ser adotadas normas de entidades 

reconhecidas internacionalmente. 

Os projetos foram elaborados considerando as normas acima mencionadas,  porém a 

Instaladora / Construtora responsável pela execução dos serviços deverá efetuar uma 

verificação criteriosa na época da contratação sobre novas normas ou alterações de normas 

que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas. 

Sempre com a aprovação do PROJETISTA e da FISCALIZAÇÃO (será necessária sempre a 

aprovação simultânea das duas partes),  poderão ser aceitas outras normas de reconhecida 

autoridade que possam garantir o grau de qualidade desejado. 

CONDIÇÕES ATUAIS 

Atualmente o empreendimento possui instalações prevenção e combate a incêndio, porém 

precisam sofrer adequações, conforme representação em projeto. 

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

Tipo de Empreendimento:   Serviço profissional e institucional 

Nº de Pavimentos:     3 

Área coberta por pavimento:   Térreo – 2.109m² 

      1º pavimento – 1.625m² 

      2º pavimento – 1.315m² 

Área Construída Total:    5.049m² 

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL CONFORME NT 01-04 

Divisão:      D-1 

Classe de Risco :    MÉDIO 1 

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL CONFORME DECRETO 42/2018 
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Quanto à sua ocupação (Tabela 1) 

Divisão: D-1 

Enquadramento para segurança contra incêndio e pânico (Tabela 8) 

Dispositivo de segurança contra incêndio e pânico: 

Extintores; 

Hidrantes; 

Sinalização de segurança; 

Iluminação de emergência; 

Alarme de incêndio; 

Saídas de emergência; 

Hidrante Urbano; 

Acesso de viatura em edificação; 

Segurança estrutural contra incêndio; 

Controle de materiais de acabamento. 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

EXTINTORES  

Foram projetados para este empreendimento extintores que contém todas as unidades 

extintoras mínimas necessárias. Extintores de Pó Químico ABC, extintor de CO2 e extintor de 

água pressurizada.  

Os extintores deverão atender às seguintes exigências:  

Serem colocadas de modo que não fiquem bloqueadas pelo fogo; 



 

105 
 

Serem colocadas de modo que sua parte superior não fique acima de 1,60m em relação ao 

piso definitivo; 

Quando apoiados em base apropriada, a base inferior deverá guardar distância mínima de 0,10 

m do piso acabado; 

Serem colocados de modo bem visível e sinalizados; 

Cada extintor deverá possuir uma ficha de identificação presa ao seu bojo com a data em que 

fora carregado, data da recarga, número de identificação e data da última inspeção (ABNT). 

 

 

A localização dos extintores será apresentada nas peças gráficas do Projeto de Segurança 

contra incêndio e pânico. 

HIDRANTES 

Os hidrantes deverão ter uma tomada e devem obedecer aos seguintes critérios: 

Ficarão em abrigos especiais em chapa metálica; 

Terão vazão mínima de 200 litros por minuto; 

As conexões dos hidrantes, mangueiras e esguichos deverão ser do tipo STORZ (engate 

rápido). 

CARACTERÍSTICAS DOS HIDRANTES 

Serão constituídos por dois registros, tipo globo angular de 45 graus, com diâmetro interno de 

65 mm, (2,1/2”), e localizado a 1,20 metros em relação ao piso, no interior da caixa metálica; 

A pressão mínima a ser obtida no ponto mais desfavorável deverá ser de 3,5 kgf/cm² (35mca), 

medida no bocal do esguicho. 

ABRIGOS 
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As mangueiras, os esguichos, chaves e outros equipamentos serão guardados em abrigos 

especiais, junto ao respectivo hidrante, a fim de facilitar seu uso imediato. 

Este abrigo constitui-se de caixa metálica, confeccionada em chapa de aço, com tratamento 

antiferruginoso ou outro material incombustível, que poderá ficar embutido na parede ou não, 

nas dimensões de 0,90 x 0,60 x 0,17 m, visor transparente escrito “INCÊNDIO” na porta e 

pintada sempre na cor vermelha não sendo permitidos abrigos trancados a chave. 

MANGUEIRAS 

Tipo II; 

01 Mangueiras de 30 metros cada; 

Ø38mm. 

ESGUICHOS 

Os esguichos serão do tipo regulável, indeformáveis e confeccionados de material não sujeito 

à corrosão, no ambiente de guarda ou de trabalho, sendo resistentes, também a pressão 

indicada para as mangueiras, com adaptador Storz. 

RESERVATÓRIO 

Atendendo ao sistema de hidrantes, a Reserva Técnica de Incêndio (RTI=30m³) será garantida 

em sua totalidade no castelo d’água através de pressurização. 

REGISTRO DE RECALQUE 

Existirá um sistema de registro de recalque para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros, será 

composto de uma caixa de alvenaria de blocos ou concreto nas dimensões internas de 0,30m x 

0,40m e 0,40m de profundidade, com tampa articulável de ferro fundido escrito “INCÊNDIO” 

e que serve de abrigo para um registro tipo globo angular de 45 graus, no máximo a 0,15m de 

profundidade do nível do passeio, um adaptador STORZ do mesmo diâmetro e uma tampa 

cega do mesmo o tipo, devendo ser utilizado no fundo desta caixa, material permeável para 

que seja possível o escoamento das águas; 
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Para evitar o furto de água ou o seu uso inadequado, será instalada uma válvula de retenção, à 

montante do registro, com fluxo em sentido único da rua para o interior da edificação. 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

A sinalização deverá obedecer aos seguintes tipos: 

Rotas de Fuga (Saída de Emergência); 

Advertência; 

Obrigação; 

Proibição; 

Equipamentos de Combate à Incêndio. 

Toda a sinalização visual terá cores padronizadas podendo ser utilizadas o branco 

fosforescente para fundo, e o verde ou vermelho, (sempre fosforescentes) para as margens de 

advertência, devendo, quando indicar saídas de emergência para a descarga da edificação, 

serem dotadas de iluminação artificial própria e autônoma. 

A sinalização dos equipamentos de combate a incêndio será: VERTICAL com setas, círculos 

ou faixas, em COLUNA ou no SOLO. 

A sinalização dos extintores de incêndio e hidrantes deve ser implantada também no piso, 

quando estes estiverem localizados em garagens, no subsolo, por meio de um quadrado 

vermelho com lado igual a 70cm, com moldura amarela de 15cm de largura. 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

O sistema de Iluminação de emergência para o empreendimento é realizado através de blocos 

autônomos. 

Considerações gerais 
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O sistema não poderá ter uma autonomia menor que 1 h de funcionamento, com uma perda 

maior que 10% de sua luminosidade inicial. As bitolas dos fios rígidos não podem ser 

inferiores a 1,5mm² para garantir a resistência mecânica. 

Não são admitidas ligações em série de pontos de luz. 

A isolação dos condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama. A 

isolação dos fios deve corresponder à NBR 5410 para suportar temperaturas de no mínimo 

70°C para áreas sem material inflamável. Para áreas com material combustível deverá ser 

igual ou maior que 100°C. 

Os condutores e suas derivações devem sempre passar em eletrodutos com caixas de 

passagem. No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem devem ser 

metálicas. 

As instalações da fiação troncal devem ser devidamente projetadas para suportar o fogo pelo 

menos 3h no prédio, sem comprometimento do funcionamento do sistema. A proteção dos 

cabos ramais, além de proteção contra curto-circuito, deve resistir 30 min em caso de 

incêndio. 

A iluminação de emergência é obrigatória em todos os locais que proporcionam uma 

circulação vertical ou horizontal, de saídas para o exterior da edificação, ou seja, rotas de 

saída, nos ambientes com desvios e áreas com obstáculos fixos ou móveis. 

Deve garantir um nível mínimo de iluminamento no piso, de: 

a) 5 lux em locais com desnível: escadas ou passagens com obstáculos; 

b) 3 lux em locais planos: corredores, halls e locais de refúgio. 

O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser no 

mínimo igual a 30 lm. 

Conjunto de blocos autônomos 

São aparelhos de iluminação de emergência constituídos de um único invólucro adequado, 

contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou similares e: 
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a) fonte de energia com carregador e controles de supervisão; 

b) sensor de falha na tensão alternada, dispositivo necessário para colocá-lo em 

funcionamento, no caso de interrupção de alimentação da rede elétrica da concessionária ou 

na falta de uma iluminação adequada. 

Os blocos autônomos devem atender às exigências da NBR 10898. 

No caso de blocos autônomos, podem ser ligadas uma ou várias lâmpadas em paralelo para 

iluminação do mesmo local. 

Invólucro da luminária 

Deve assegurar no mínimo os seguintes índices de proteção, de acordo com a NBR 6146, de 

forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o 

desprendimento da luminária: 

a) IP20, quando instalado em áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água; 

b) IP23 ou IP40, quando instalado em áreas onde seja previsto combate a incêndio com água, 

ou em instalações sem proteção contra tempo. 

Podem ser utilizados os seguintes tipos de luminárias: 

a) blocos autônomos de iluminação com fonte de energia própria; 

b) luminárias alimentadas por fonte centralizada; 

Existem dois tipos de luminárias, uma para indicação de vias de abandono, balizamento, e 

outra de iluminação do ambiente, aclaramento junto com placas de sinalização indicando a 

rota de fuga. 

Dimensionamento e distribuição 

Distância entre blocos autônomos: quatro vezes a distância da altura do bloco em relação ao 

piso acabado e não pode ultrapassar 15 metros. 

Distância entre o bloco e a parede: metade da distância entre os blocos.  
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ALARME DE INCÊNDIO 

Os acionadores manuais foram projetados em locais de trânsito de pessoas em caso de 

emergência. 

Em cada pavimento há pelo menos um acionador manual. 

Características dos Acionadores Manuais 

Instalados a uma altura entre 0,90 m a 1,35 m do piso acabado; 

Tem a distância máxima a ser percorrida por uma pessoa em qualquer ponto da área a ser 

protegida até o acionador manual mais próximo não superior a 30,0m; 

Serem alojados em carcaças rígidas, que impeçam danos mecânicos aos dispositivos de 

acionamento; 

Possuírem instruções de operação, impressas em português no próprio corpo do equipamento, 

de forma clara e em lugar facilmente visível após a instalação; 

Possuírem dispositivo que dificulte o acionamento acidental, porem facilmente destrutível no 

caso de operação internacional; 

Serem de acionamento de tipo, travante, permitindo a identificação do acionador operado. 

Possuírem duplo comando, a fim de fornecer informação a central, e permitir o acionamento 

do alarme do setor ou da edificação. 

Quanto aos indicadores Sonoros e Visuais 

Terem, respectivamente, características de audibilidade ou visibilidade compatíveis com o 

ambiente em que estão instalados, em condições normais de trabalho desses ambientes; 

Serem alimentado por fontes ininterruptas supervisionadas, ou por fonte ininterruptas 

supervisionadas, ou por fonte própria, também supervisionada devidamente dimensionada 

para o sistema. 

CENTRAL DE ALARME 
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A central possuirá retardo, para permitir a avaliação do alarme, se real ou falso, e após o 

tempo regulado do seu setup disparará as sirenes permitindo a evacuação do público e a 

adoção das medidas de combate. 

O sistema funcionará a 24 VCC, contendo baterias internas seladas, com autonomia mínima 

de uma hora em caso de falta de energia, com carregador / flutuador, além dos demais 

equipamentos exigidos pelas normas em vigor. 

A central de Incêndio será localizada na portaria, em ambiente arejado compatível com o 

equipamento, garantindo que não haja ação de vândalos, porém com fácil visualização e 

audição do pessoal técnico. 

O sistema de alarme será analógico endereçável, com isso a portaria terá condições precisa 

através dos acionadores manuais qual andar ocorreu o sinistro. 

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

Nos pavimentos superiores a evacuação dos usuários será efetuada, em caso de incêndio, 

através das escadas e acesso até o pavimento térreo.  Estes devem permanecer livres e 

desobstruídos em todos os pavimentos, mesmo quando a edificação esteja supostamente fora 

de uso.  

A Escada será do tipo Escada não enclausurada ou escada comum (NE): Escada que, embora 

possa fazer parte de uma rota de saída, se comunica diretamente com os demais ambientes, 

como corredores, halls e outros, em cada pavimento, não possuindo portas corta-fogo. 

Todas as portas das rotas de saída devem abrir no sentido do trânsito de saída.   

Os corrimãos devem estar localizados entre 0,80m e 0,92m acima do nível do piso acabado, 

devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo 

um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda sua extensão, sem encontrar quaisquer 

obstruções ou arestas vivas. 

Os corrimões devem estar afastados das paredes no mínimo 40mm. 
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Toda a rota de fuga deve ser indicada com placas de sinalização, conforme no projeto, com o 

sentido e direção da saída de emergência (rota de fuga). 

CALCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

Conforme ANEXO A da NT 2-08 

2º PAVIMENTO 

Área que abriga a população em foco: 1.073m² 

Coeficiente de população: uma pessoa a cada 7,00m² de área 

População do 2º pavimento: 297 pessoas 

Capacidade de unidade de passagem 

Acesso e descargas: 100 

Escadas e rampas: 60 

Portas: 100 

Larguras de acessos e descargas: 2 (UP) x 0,55 = 1,10m 

Largura de escadas e rampas: 3 (UP) x 0,55 = 1,65m 

Largura de portas: 2 (UP) x 0,55 = 1,10m 

1º PAVIMENTO 

Área que abriga a população em foco: 1.460m² 

Coeficiente de população: uma pessoa a cada 7,00m² de área 

População do 2º pavimento: 209 pessoas 

Capacidade de unidade de passagem 

Acesso e descargas: 100 
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Escadas e rampas: 60 

Portas: 100 

Larguras de acessos e descargas: 3 (UP) x 0,55 = 1,65m 

Largura de escadas e rampas: 4 (UP) x 0,55 = 2,20m 

Largura de portas: 3 (UP) x 0,55 = 1,65m 

Térreo 

Área que abriga a população em foco: 1.425m² 

Coeficiente de população: uma pessoa a cada 7,00m² de área 

População do 2º pavimento: 204 pessoas 

Capacidade de unidade de passagem 

Acesso e descargas: 100 

Escadas e rampas: 60 

Portas: 100 

Larguras de acessos e descargas: 3 (UP) x 0,55 = 1,65m 

Largura de escadas e rampas: 4 (UP) x 0,55 = 2,20m 

Largura de portas: 3 (UP) x 0,55 = 1,65m 

HIDRANTE URBANO 

Ponto de tomada de água provido de dispositivo de manobra (registro) interligado à rede da 

companhia distribuidora local.  

O hidrante urbano foi assinalado nas plantas de situação e planta baixa do térreo e deverá 

estar previsto uma interligação à rede de abastecimento pública ou privada. 
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Existe 01 hidrante urbano para um raio de 300 m do eixo da fachada de cada edificação. 

A tubulação da rede de abastecimento à qual o hidrante urbano será interligado deverá ser de 

ferro fundido, aço galvanizado ou PEAD (polietileno de alta densidade) e possuir diâmetro 

nominal mínimo de 75 mm.  

Os hidrantes urbanos deverão estar pintados na cor vermelha e posicionados conforme figura 

abaixo.  

Deverá ser apresentado pela concessionária local, por ocasião da solicitação do Certificado de 

Aprovação, documento comprobatório referente à instalação e operação do hidrante urbano.  

No caso em que não haja rede pública de hidrantes urbanos, será postergada a exigência da 

instalação de hidrante urbano, mediante comprovação, através de Certidão da Companhia 

Distribuidora de Água local, anexada ao processo para solicitação de Certificado de 

Aprovação.  

 ACESSO DE VIATURA EM EDIFICAÇÕES 

O acesso de viatura atende as premissas da NT 2-08 - Saídas de emergência em edificações – 

sendo estas: 

Via de acesso: Largura mínima de 6,00m 

   Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuídas em dois eixos. 

   Altura livre mínima de 4,50m 

Portão de acesso: Largura mínima de 4,00m 

   Altura livre mínima de 4,50m 

SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO 

Conforme os critérios da norma específica, aplicada o tempo requerido de resistência ao fogo 

(TRRF) dos elementos estruturais e de compartimentação da edificação em questão é de 60 

(sessenta) minutos. As principais paredes desta edificação terão resistência de 2 horas. Para 

tanto, o dimensionamento dos elementos estruturais em situação de incêndio da edificação em 
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questão deverão ser atender os critérios IT 08 – Resistência ao Fogo dos Elementos de 

Construção. 

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO 

A fim de garantir o controle de materiais de acabamento e de revestimento para a edificações 

em epígrafe foram aplicados os critérios da NT 2-20 - Controle de materiais de acabamento e 

de revestimento - do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.  

Segundo a tabela do Anexo B da NT 2-20, para edificações do grupo D-1, as classes para os 

materiais de acabamento são:  

Para pisos: Classe I, II-A, III-A ou IV-A.  

Para paredes e divisórias: Classe I, II-A ou III-A 

Para teto e forro: Classe I ou II-A 
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20. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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21. LISTA DE MATERIAIS 

 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT. MATERIAL
 VALOR UNIT. MÃO DE 

OBRA 
VALOR TOTAL MATERIAL  VALOR TOTAL MÃO DE OBRA  VALOR TOTAL  

1 ARQUITETURA -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  
1.1 PAVIMENTO TÉRREO

1.1.1 SINAPI 96374 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL C/ REAPROVEITAMENTO M 26,41  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.1.2 SINAPI 96374 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL M 12,65  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.3 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M² 5,29  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.4 SINAPI 90797
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.5 SINAPI 94570 ESQUADRIA EM ALUMINIO COM PORTA DE CORRER 2 FOLHAS M² 3,74  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.1.6 SINAPI 94570 ESQUADRIA EM ALUMINIO COM PORTA DE CORRER 1 FOLHAS M² 13,35  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.1.7 SINAPI 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M² 8,94  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.1.8 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE ACESSO LATERAL DO EDIFÍCIO M² 60  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.1.9 MERCADO VALOR DE MERCADO REFORÇO DE ESTRUTURA DE FORRO UND 60  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.1.10 MERCADO VALOR DE MERCADO TRATAMENTO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS VINILICAS UND 50  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.11 MERCADO VALOR DE MERCADO
CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ABRIGO DE NOBREAK E BATERIAS
(ATENDIMENTO 2º PAVIMENTO)

M² 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.12 SINAPI 97656
REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EXISTENTE ACESSO LATERAL DO
EDIFICIO

UND 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.13 SINAPI 92256 INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO UND 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.1.14 SINAPI 94449 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA EM POLICARBONATO M² 60  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.15 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

M² 400  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.16 SINAPI 96110 INSTALAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL M² 400  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.17 MERCADO VALOR DE MERCADO KIT PAR DE ANEL DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO UND 8  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.18 MERCADO VALOR DE MERCADO KIT COM 8 PÇS BRAILE PARA CORRIMÃO (4 INÍCIO E 4 FINAL ANDAR) UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.1.19 MERCADO VALOR DE MERCADO KIT 2 BARRAS DE APOIO PNE 60CM PARA PORTAS UND 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.2 PAVIMENTO 1ºPAVIMENTO
1.2.1 SINAPI 97635 REMOÇÃO DE PISO EMBORRADO TIPO "MOEDA" M² 10,65  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.2.2 SINAPI 101727 INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO M² 10,65  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.2.3 SINAPI 101094 ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA M 11,09  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.2.4 SINAPI 101739 PERFIL REDUTOR CHUMBADO SOB PISO VINÍLICO M 2,5  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.2.5 SINAPI 96374 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL C/ REAPROVEITAMENTO M 2,5  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.3 2ºPAVIMENTO
1.3.1 SINAPI 97635 REMOÇÃO DE PISO EMBORRADO TIPO "MOEDA" M² 11,05  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.2 SINAPI 101727 INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO M² 11,05  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.3 SINAPI 101094 ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA M 61,65  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.4 SINAPI 96374 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL C/ REAPROVEITAMENTO M 127,48  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.5 SINAPI 97635 REMOÇÃO DE PISO VINILICO COM REAPROVEITAMENTO M² 90  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.6 SINAPI 101746 RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA DANIFICADO M² 90  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.7 SINAPI 96374 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL M 57,96  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.8 SINAPI 102192 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO M² 14,55  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.9 SINAPI 96374 REMOÇÃO DEBALCÃO DE RECEPÇÃO M 127,48  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.3.10 SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO,
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL
30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE BANCADA, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.3.11 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

M² 900  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

1.3.12 SINAPI 96110 INSTALAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL M² 900  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
1.3.13 SINAPI 88488 PINTURA ACRÍLICA REFEITÓRIO GESTÃO BBTS M² 16,8  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

2 HIDROSSANITÁRIO -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  
2.1 TUBOS

2.1.1 SINAPI 9837 Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal ∅75 m 6  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.1.2 SINAPI 9838 Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal ∅50 m 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

2.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS - ES

2.2.1 SINAPI 11714
Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150x170x75mm, 
5 Entradas, Esgoto

pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

2.2.2 MERCADO VALOR DE MERCADO
Cap, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal para Esgoto e Água Pluvial, conforme NBR 
5688

pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

2.2.3 SINAPI 89732 Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.2.4 SINAPI 89739 Joelho 45°, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.2.5 SINAPI 89731 Joelho 90° com anel, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.2.6 SINAPI 89731 Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.2.7 SINAPI 89795 Junção 45°, DN75x75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.2.8 SINAPI 89626 Tê 90° de Redução, DN75x50, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

2.3 TUBOS AF
2.3.1 SINAPI 9867 Tubo de PVC Rígido Soldável marrom ∅25, confome NBR5648 pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.3.2 SINAPI 9868 Tubo de PVC Rígido Soldável marrom ∅20, confome NBR5648 pç 10  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.4 BOMBA PARA DRENO
2.5 CONEXÕES E ACESSÓRIOS AF

2.5.1 SINAPI 812 Bucha de Redução Curta, DN25x20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

2.5.2 SINAPI 89366
Joelho 90° com Bucha de Latão, DN20x1/2'', Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648

pç
1

 R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

2.5.3 SINAPI 89404 Joelho 90°, DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.5.4 SINAPI 89408 Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.5.5 SINAPI 89353 Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø3/4" pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
2.5.6 SINAPI 89624 Tê de Redução, DN40x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3 ELÉTRICA -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  
3.1 TOMADAS

3.1.1 SINAPI 92000
Tomada padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de embutir, capacidade de 10A, montada em caixa 
4x2" em PVC - Completa 

Cj 21  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.1.2 SINAPI 92008
Tomada dup la padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de embutir, capacidade de 10A, montada em 
caixa 4x2" em PVC - Completa  

Cj 10  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.1.3 SINAPI 92000 Tomada padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de embutir, capacidade de 10A - no teto. Cj 8  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.1.4 SINAPI 92008
Tomada dup la padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de sobrepor, capacidade de 10A, montada em 
condulete 4x2" instalado no móvel.

Cj 482  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.1.5 SINAPI 92000
Tomada padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de sobrepor, capacidade de 10A, montada em 
condulete 4x2" instalado no móvel.

Cj 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.1.6 SINAPI 92000
Tomada padrão brasileiro - Sextavada 2P+T de embutir no piso, cap acidade de 10A, montada em 
caixa 4x2" em PVC - Completa 

Cj 7  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.1.7 SINAPI 92000
Ponto de força - Sextavada 2P+T de sobrepor, capacidade de 20A, montada em condulete em 
alumínio - Completa 

Cj 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.2 INTERRUPTORES
3.2.1 SINAPI 91953 Interruptor simples de uma seção de embutir, montado em caixa 4"x2" em PVC - Completo Cj 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.2.2 SINAPI
91956

Interruptor simples de uma seção de sobrepor, montado em condulete 4"x2" em PVC - Completo Cj 9  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.2.3 SINAPI 91953 Interruptor paralelo de uma tecla de embutir, montado em caixa 4"x2" em PVC - Completo Cj 12  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.2.4 SINAPI 39395 Sensor de presença no teto Cj 0  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.3 LUMINÁRIAS
3.1.1 SINAPI 97586 Luminária para quatro lâmpadas LED de 26W      Cj 182  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.1.2 SINAPI 97586 Luminária para duas lâmpadas LED de 32W      Cj 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.1.3 SINAPI 97586 Luminária para lâmpada LED de 40W      Cj 9  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.4 CAIXAS
3.4.1 SINAPI 2556 Caixa plástica dimensões 4x2'' pç 27  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.4.2 SINAPI 1873 Caixa plástica dimensões 4x4" pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.4.3 SINAPI 91937 Caixa Octagonal pç 185  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.4.4 SINAPI 91937 Caixa de passagem em pvc, 20X20X12cm pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.5 CONDULETES
3.5 SINAPI 39345 Condulete em Alumínio Fundido - Multiplo - Ø 1" pç 580  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.6 CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO TIPO PVC 750V. NÃO HALOGENADO 

3.6.1
SINAPI 91926

Condutor de cobre 2,5mm² com isolação de 750V - Flexível, na cor cinza para retorno. Não 
halogenado e que não p ropague a chama.

m 3250  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.6.2
SINAPI 91926

Condutor de cobre 2,5mm² com isolação de 750V - Flexível, na cor preto para fase. Não 
halogenado e que não p ropague a chama.

m 8199  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.6.3
SINAPI 91926

Condutor de cobre 2,5mm² com isolação de 750V - Flexível, na cor azul claro para neutro. Não 
halogenado e que não p ropague a chama.

m 5449  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.6.4
SINAPI 91926

Condutor de cobre 2,5mm² com isolação de 750V - Flexível, na cor verde para terra. Não 
halogenado e que não p ropague a chama.

m 4675  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.7 ELETRODUTO

3.7.1 SINAPI 2685 Eletroduto em PVC rígido Ø1" roscável Bar 782  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.7.2 SINAPI 392 Braçadeira econômica tipo D, em ferro galvanizado, para eletroduto Ø1". pç 2346  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.7.3 SINAPI 1892 Luva p ara eletroduto em PVC rígido, de Ø1" pç 1564  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.7.4 SINAPI 91917 Curva para eletroduto em PVC rigido 90 graus , de Ø1" pç 938  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.8 ELETROCALHAS
3.8.1 SINAPI 40784 Eletrocalha Galvanizada, Perfurada, Tipo "C", Com Abas E Com Tampa 100x50x3000mm Bar 69  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.2 MERCADO VALOR DE MERCADO Saída horizontal para eletroduto em eletrocalha, dimensões: Ø1" pç 112  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.3 SINAPI 39029 Curva Horizontal para eletrocalha 100x50mm pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.4 SINAPI 39029 Curva Vertical para eletrocalha 100x50mm pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.5 SINAPI 39029 Te Horizontal para eletrocalha 100x50mm pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.6 SINAPI 39029 Suporte vertical, em chapa de aço carbono galvanizado e furo para tirante rosca total de 3/8" pç 276  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.8.7 SINAPI 4777 Cantoneira tip o ZZ, em chapa de aço carbono galvanizado e furo para tirante rosca total de 3/8" pç 276  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.8.8 SINAPI 11962 Porca sextavada, em alumínio, dimensões 3/8" pç 3312  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.9 SINAPI 11963 Arruela lisa, em alumínio, dimensões 3/8" pç 552  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.10 SINAPI 11964 Arruela de pressão, em alumínio, dimensões 3/8" pç 1104  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.11 SINAPI 11965 Tirante rosca total, em ferro galvanizado eletrolítico, dimensões 3/8" pç 276  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.8.12 SINAPI 11966 Chumbador tipo CBA pç 552  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.9 COLUNA

3.9.1 MERCADO VALOR DE MERCADO
Estrutura tubular em aluminio estrudado, com quatro sessões, comprimento 3m, modelo coluna 
p lus standard, fabricante Dutotec

pç 97  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.10 QDED-1 TÉRREO
3.10.1 SINAPI 34653 Disjuntor Monopolar de 20A pç 30  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.10.2 MERCADO VALOR DE MERCADO
Alimentador - Condutor temperatura de 90ºC, cor preta, antichama, isolação EPR,  tensão nominal 
0,6/1kV, bitola  #6,0mm².

m 550  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.11 QDLT-T
3.11.1 SINAPI 34653 Disjuntor Monopolar de 16A pç 6  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.11.2 SINAPI 34616 Disjuntor Bipolar de 16A pç 6  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.11.3 SINAPI 91935
Alimentador - Condutor temperatura de 90ºC, cor preta, antichama, isolação EPR,  tensão nominal 
0,6/1kV, bitola  #6,0mm².

m 500  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.12 QDED-6 1ºPAV.
3.12.1 SINAPI 34616 Disjuntor Bipolar de 20A pç 8  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.13 QDLT-1
3.13.1 SINAPI 34653 Disjuntor Monopolar de 16A pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.14 QDNB-1
3.14.1 MERCADO VALOR DE MERCADO Barramentos de Fase 250A pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.14.2 MERCADO VALOR DE MERCADO Barramento de Neutro pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.14.3 MERCADO VALOR DE MERCADO Barramento de Terra pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.14.4 MERCADO VALOR DE MERCADO Barramento de Equalização pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.14.5 SINAPI 34653 Disjuntor Monopolar de 20A pç 62  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.14.6 SINAPI 2377 Disjuntor Tripolar de 200A pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.14.7 MERCADO VALOR DE MERCADO Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS  pç 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
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3.15 QLT-2
3.15.1 M ERCADO VALOR DE M ERCADO Barramentos de Fase 150A pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.15.2 M ERCADO VALOR DE M ERCADO Barramento de Neutro pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.15.3 M ERCADO VALOR DE M ERCADO Barramento de Terra pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.15.4 M ERCADO VALOR DE M ERCADO Barramento de Equalização pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.15.5 SINAPI 34653 Disjuntor Monopolar de 20A pç 8  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.15.6 SINAPI 34616 Disjuntor Bipolar de 20A pç 12  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.15.7 SINAPI 2391 Disjuntor Tripolar de 100A pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.15.8 M ERCADO VALOR DE M ERCADO Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS  pç 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.16 CONDUTORES  EPR 0,6/1kV

3.17
Condutor temperatura de 90ºC, antichama, isolação EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola 
#16mm².

SINAPI 91935 Preto m 40  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.18
Condutor temperatura de 90ºC, antichama, isolação EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola 
#25mm².

SINAPI 92984 Preto m 160  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.19
Condutor temperatura de 90ºC, antichama, isolação EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola 
#35mm².

SINAPI 92986 Preto m 40  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

3.20
Condutor temperatura de 90ºC, antichama, isolação EPR, tensão nominal 0,6/1kV, bitola 
#70mm².

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Preto m 160  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
3.21 NOBREAK 100kVA

M ERCADO VALOR DE M ERCADO NOBREAK 100kVA  E BANCO DE BATERIAS UND 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
4 CABEAMENTO ESTRUTURADO -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  

4.1 CABOS
SINAPI 39599 Cabo UTP categoria 6 - 04 Pares m 13080  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Patch Cord cat.6 1,50m m 1458  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Cabo uplink para transmissão e a recepção de sinais m 50  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

4.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES
SINAPI 2685 Eletroduto em PVC rígido de ø 1" roscável anti-chama em barra de três metros pç 590  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 1892 Luva para eletroduto em pvc de ø1" roscável pç 738  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 91917 Curva para eletroduto em pvc de ø1" roscável pç 246  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Braçadeira para fixação ø1" pç 1476  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
4.3 CONDULETES

SINAPI 2581 Condulete em alumínio, Tipo T de ø1" pç 7  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
4.4 ELETROCALHA

SINAPI 40784 100x100mm m 64  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 40785 150x100mm m 29  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 40786 200x100mm m 7  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 40787 300x100mm m 8  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 40788 400x100mm m 10  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 100x100mm pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 150x100mm pç 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 200x100mm pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 400x100mm m 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 150x100mm pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 200x100mm pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 400x100mm m 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 150x100mm pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 200x100mm pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 300x100mm pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39029 400x100mm m 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Redução para eletrocalha de "U" 150x100mm para "U" 100x100mm pç 9  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Redução para eletrocalha de "U" 200x100mm para "U" 100x100mm pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Redução para eletrocalha de "U" 300x100mm para "U" 150x100mm pç 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Redução para eletrocalha de "U" 400x100mm para "U" 150x100mm pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Redução para eletrocalha de "U" 400x100mm para "U" 300x100mm pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Fixação para eletrocalha tipo omega pç 354  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Vergalhão com rosca total 1/4" - h=1,0m pç 354  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

SINAPI 4777 Cantoneira tipo ZZ para vergalhão pç 354  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 11964 Chumbador URX 3/8" pç 708  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Saida de eletrocalha para eletroduto pç 322  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
4.5 TOMADAS

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
Espelho para tomada simples RJ-45 em condulete aluminio montado em móvel pç 464  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Espelho para tomada simples RJ-45 em condulete aluminio pç 8  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

SINAPI 38083
Espelho para tomada simples RJ-45 em caixa 4x2" instalado na parede pç 7  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

SINAPI 38084 Espelho para tomada simples RJ-45 em caixa 4x2" instalado no piso pç 7  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Conector RJ-45 pç 486  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

4.6 CAIXAS
SINAPI 2556 Caixa plástica dimensões 4x2" pç 10  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 1873 Caixa plástica dimensões 4x4" pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

4.7 RACKS
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Rack 19" - 44U pç 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

4..8 DIS POSITIVOS DO RACK
SINAPI 39596 Patch Panel Categoria 6 48P 1U- FURUKAWA pç 16  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Separador pç 34  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Organizador(Guias de cabos fechados) pç 25  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Régua com 8 tomadas pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

4.9 COLUNA

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
Estrutura tubular em aluminio estrudado, com quatro sessões, comprimento 3m, modelo coluna 
plus standard, fabricante Dutotec

pç 61  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

4.10 CÂMERAS
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Camera para uso interno pç 48  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
Surveon SMR8048 para câmeras IP - Network Video Recorder, com 8 bandejas para HDs para 
vídeos de alta qualidade (megapixel) de 48 canais de vídeo por períodos de retenção de 30 dias ou 
mais.

pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

5 AR CONDICIONADO -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  
5.1 LINHA DE COBRE

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Tubo de cobre ∅ 1.1/8'' m 130  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39660 Tubo de cobre ∅ 1/2'' m 40  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39662 Tubo de cobre ∅ 1/4'' m 40  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39664 Tubo de cobre ∅ 3/8'' m 130  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 39665 Tubo de cobre ∅ 5/8'' m 20  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

5.2 ES PUMA E FITA PARA TUBO DE COBRE
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Espuma para tubo de cobre ∅ 1.1/8'' m 130  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Espuma para tubo de cobre ∅ 1/2'' m 40  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Espuma para tubo de cobre ∅ 1/4'' m 40  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Espuma para tubo de cobre ∅ 3/8'' m 130  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Espuma para tubo de cobre ∅ 5/8'' m 20  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

5.3 CONEXÕES
M ERCADO VALOR DE M ERCADO União para tubo de cobre ∅ 1.1/8'' pç 13  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO União para tubo de cobre ∅ 1/2'' pç 5  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO União para tubo de cobre ∅ 1/4'' pç 5  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO União para tubo de cobre ∅ 3/8'' pç 13  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO União para tubo de cobre ∅ 5/8'' pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

5.4 SPLITS
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Split Hi-wall 9.000 BTU's pç 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Split Hi-wall 22.000 BTU's pç 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Split Hi-wall 30.000 BTU's pç 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Split piso teto 60.000 BTU's pç 15  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

5.5 BOMBA PARA DRENO
5.6 ACES SÓRIOS  E PARAFUS OS

M ERCADO VALOR DE M ERCADO Suporte 500mm para evaporadora 60.000 BTU's UND 15  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Kit de instalação: 4 parafusos, 4 porcas, 4 arruelas e 4 calços de borrachas coxim UND 15  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Remoção de máquinas existente UND 10  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

5.7 CORTINA DE AR
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Cortina de ar 1,20m UND 4  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Cortina de ar 1,60m (1º pavimento) UND 6  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

5.8 SIS TEMA DE RENOVAÇÃO DE AR
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Exaustor modelo Ventokit 280 UND 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Ventilador, modelo: maxx 100, vazão: 248m³/h UND 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO BTT 160 - Vazão 2000/Pressão Estática 60 UND 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Duto em chapa 400x300mm UND 22  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Duto em chapa 300x200mm UND 25  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Duto em chapa 250x300mm UND 32  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Curva em chapa 400x300mm UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Redução em chapa de 400x300 para 300x200mm UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Redução em chapa de 400x300 para 250x300mm UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Difusor retangular, modelo: adq-01, dimensões: 871x264mm UND 12  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Veneziana auto fechante, para duto ∅4' UND 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Porta filtro, modelo: filbox ca, com filtro f5 - encaixe para duto de ∅4'  UND 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO Difusor aspiral, dimensões: ∅4'  UND 6  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

6 COMBATE CONTRA INCÊNDIO -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  
6.1 EXTINTORES

SINAPI 10886 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP UND 24  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 10889 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO2 UND 44  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 10890 EXTINTOR DE PÓ ABC UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 23 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXTINTOR 
DIMENSÕES 224X224CM

UND 70  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

6.2 SINALIZAÇÃO

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 1 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO FUMAR" DIMENSÕES 
252CM

UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 4 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 
EM  CASO DE INCÊNDIO" DIMENSÕES 252CM

UND 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 9 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO DE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO" DIMENSÕES 340CM

UND 18  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 13 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE SENTIDO A 
DIREITO DIMENSÕES 316X158CM

UND 22  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 13 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE SENTIDO A 
ESQUERDA DIMENSÕES 316X158CM

UND 24  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 14 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE 
EM ERGÊNCIA DIMENSÕES 316X158CM

UND 8  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 16 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE SENTIDO DE 
FUGA NO INTERIOR DA ESCADA DIMENSÕES 316X158CM

UND 5  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 17 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE 
EM ERGÊNCIA 316X158CM

UND 14  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO VALOR DE M ERCADO
PLACA (Nº 19 ref. NT02-05) DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DO PAVIMENTO 
316X158CM

UND 7  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

6.3 HIDRANTE
M ERCADO VALOR DE M ERCADO TUBO DE AÇO CARBONO Ø65MM  (M) UND 9  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO JOELHO DE AÇO CARBONO Ø65M M UND 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO VALOR DE M ERCADO LUVA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO Ø65M M UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

6.4 ALARME
SINAPI 2673 ELETRODUTO Ø1/2" (M ) UND 9  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 1870 CURVA PARA ELETRODUTO Ø1/2" UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 1901 LUVA PARA ELETRODUTO Ø1/2" UND 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

6.5 ILUMINAÇÃO
SINAPI 38774 BLOCO AUTÔNOMO DE ACLARAMENTO UND 151  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 38774 BLOCO AUTÔNOMO DE BALIZAMENTO UND 22  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

7 ADMINIS TRAÇÃO DA OBRA -R$                                                  -R$                                                            -R$                                   
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7.1 ADMINIS TRAÇÃO DA OBRA
SINAPI 4069 MESTRE DE OBRAS h 792  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
SINAPI 2707 ENGENHEIRO h 0  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO MERCADO CONTEINER MÊS 6  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
8 S ERVIÇOS INICIAIS -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  

8.1 SERVIÇOS INICIAIS
M ERCADO MERCADO SERVIÇOS INICIAIS VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO PROJETO EXECUTIVO E ASBUILT VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO APROVAÇÃO DO PROJETO NO CBMERJ VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

9 DIVERSOS -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  
9.1 DIVERSOS

M ERCADO MERCADO MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO DESCARTE E LIMPEZA DE OBRA VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO LIM PEZA DE CISTERNA D'AGUA 28.000L VB 2  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO LIM PEZA DE CASTELO D'AGUA 38.000L VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA 28.000L M ² 370  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA 38.000L M ² 125  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO TOLDOS E COBERTURA VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO MERCADO
CAMINHÃO PIPA PARA AS MANOBRAS E REABASTECIM ENTO DAS CAIXAS E 
CISTERNA 

VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO MERCADO SISTEMA DE CATRACAS E PORTÃO PNE VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   
M ERCADO MERCADO LOCAÇÃO DE GERADOR PARA MANOBRA DE INTERLIGAÇÃO DE NO BREAK VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

M ERCADO MERCADO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTROLADORAS DE PORTA (3) GESTÃO BB, 
SALAS ONLINE 3 E 4 

VB 3  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

10 TES TES OPERACIONAIS E COMIS SIONAMENTO -R$                                                  -R$                                                            -R$                                  
10.1 TES TES OPERACIONAIS E COMIS SIONAMENTO

M ERCADO MERCADO TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO VB 1  R$                                                   -    R$                                                              -    R$                                   -   

-R$                                                -R$                                                           -R$                                
20% 20%

-R$                                                -R$                                                           -R$                                

SUB-TOTAL
BDI

TOTAL GERAL

1 Não consta no SINAPI. Valor estimado em função do porte e localização da obra. 2 Não consta no SINAPI. Valor retirado da tabela do CREA. 3 Não consta no SINAPI. Utilizados preços do Franarin - Software de Orçamentos. 4 Não consta no SINAPI. Utilizados preços da Revista Guia da Construção Civil, Editora Pini. 5 Não consta no SINAPI. Utilizados preços 
do Volare - Software de Orçamentos da Editora Pini. 6 Não consta no SINAPI. Utilizados preços de cotações feitas no mercado. 7 Não consta no SINAPI. Utilizados preços do Banco de Preços da empresa Negócios Públicos. 7 Não consta no SINAPI. Utilizados preços do Banco de Preços da empresa Negócios Públicos. 8 Não consta no SINAPI. Elaborada composição 
no Pleo com insumos de mão de obra SINAPI e insumos de material de mercado. 8 Não consta no SINAPI. Elaborado composições no Pleo com insumos de mão de obra SINAPI e insumos de material de mercado. 9 Não consta no SINAPI. Elaborada composição no Pleo com insumos SINAPI. 10 Não consta no SINAPI. Elaborada composição com insumos de mão de 
obra SINAPI e material Franarin (Pleo). 10 Não consta no SINAPI. Elaborado composições no Pleo com insumos de mão de obra SINAPI e insumos de material Franarin - Software de Orçamento. Foi considerada uma distância mínima de 50Km para obras em zonas urbanas desenvolvidas.

Pci.818.01 - custos de composições analítico data de emissão:23/08/2021 23:31:43 data de rt: 11/06/2021 
Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra: 114,02%(hora)   70,79%(mês)

Abrangência: nacional  data referência técnica: 11/06/2021 localidade : salvador  data de preço 05/2021
Referência de coleta: mediano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


