
Março / 2017 
 

 

sólido 
arquitetura 

 

 

 
 
 
 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
 E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA REFORMA DO CENTRO DE MICROFILMAGEM 

DA UNIDADE PIRAÍ RJ 

BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 



  ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

BB TECNOLOGIA – Centro de Microfilmagem - Piraí 2 / 39  

 
ÍNDICE 

 
 

CAPÍTULOS DISCRIMINAÇÃO PÁG 
00 INTRODUÇÃO 3 

01 PRELIMINARES 4 

02 IMPLANTAÇÃO  11 

03 DEMOLIÇÕES  13 

04 ALVENARIAS 14 

05 IMPERMEABILIZAÇÃO 15 

06 PAVIMENTAÇÃO 20  

07 REVESTIMENTO 21 

08 FORRO 22 

09 PINTURA 23 

10 MARCENARIA 24 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 25 

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 38 

13 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 30 

14 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 33 



  ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

BB TECNOLOGIA – Centro de Microfilmagem - Piraí 3 / 39  

00 INTRODUÇÃO 
 

1. 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. 

2. Quando da complementação de materiais preexistentes, o Construtor fornecerá material 
rigorosamente idêntico ao existente, sob apreciação da Fiscalização. 

3. Relação de projetos que fazem parte da presente licitação: 

3.1. Projeto de Arquitetura: 

Desenhos: Pranchas 01/02 a 02/02 – Projeto Executivo 

Autor: Sólido Arquitetura Engenharia Ltda. – (21) 2143 4061 
CAU 6225-1 

Responsável Técnico: Arq. Sidney Eduardo Alves Affonso 
CAU A9058-1 
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01 PRELIMINARES 

1. MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA 

1.1.  Todos os materiais e mão-de-obra, salvo quando disposto em contrário neste 
Caderno de Encargos, serão fornecidos pelo Construtor. 

2. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 
2.1. O Construtor, ainda na condição de proponente, deverá efetuar prévia visita ao 

local da obra, assim como minucioso estudo, verificação e comparação de todos 
os desenhos dos projetos, das especificações e demais documentos técnicos 
fornecidos pelo Proprietário para execução da obra ou serviço.  

2.2. O Construtor deverá, após essa verificação e antes da apresentação da proposta, 
encaminhar comunicação escrita ao Proprietário, apontando discrepâncias, 
omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão a 
normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, da forma a serem 
sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao 
perfeito desenvolvimento da obra. 

2.3. O Construtor deverá elaborar seu orçamento com base nos projetos de 
Arquitetura, projetos complementares e especificações fornecidos pelo 
Proprietário. Eventuais divergências entre os projetos e especificações ou 
omissões no orçamento não servirão de pretexto para cobrança de serviços extras 
e/ou acréscimos. 

2.4. Face ao disposto nos itens precedentes, o Proprietário não aceitará, “a posteriori” 
que o Construtor venha a considerar como “serviços extraordinários” aqueles 
resultantes da interpretação dos desenhos dos projetos, inclusive detalhes, bem 
como do prescrito neste Caderno de Encargos / Memorial Descritivo. 

2.5. O Proprietário não se responsabilizará por falhas em quantitativos e preços no 
orçamento estimado fornecido, bem como por possíveis omissões de itens 
projetados / especificados. Para todos os efeitos legais, o referido orçamento não 
servirá de parâmetro para futuras reclamações durante a execução do contrato. 

2.6. Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço 
extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

3. PROJETOS 
3.1. O material técnico é constituído por elementos gráficos e escritos, que se 

completam para definir e orientar a execução da obra: 
3.1.1. Material gráfico: Projeto executivo de Arquitetura e projetos 

complementares (Instalações Elétricas etc.). 
3.1.2. Material escrito: Caderno de Encargos, contendo as especificações de 

serviços e materiais, memoriais descritivos e condições de fornecimento e 
aplicação de materiais e equipamentos. 

3.2. Todos os materiais técnicos da obra (projetos, desenhos, padrões, especificações, 
memoriais, etc.) deverão ser criteriosamente analisados pela Construtora. 

3.3. As divergências encontradas deverão ser oportunamente apresentadas ao 
Construtor (ou seu preposto) para esclarecimentos e definições correspondentes, 
antes da apresentação da proposta. 

3.3.1. Entende-se por divergências no material técnico da obra as indicações 
não coincidentes para fornecimento de material e / ou execução de um 
serviço, que possam ocorrer em partes diferentes do material técnico. 

3.3.2. A indicação para o fornecimento de material e / ou execução de um 
serviço, em alguma parte do material técnico, sem que haja a mesma 
indicação em outro elemento deste material, não constitui divergência, e 
deverá ser executada normalmente.  
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3.4. Os seguintes princípios deverão ser obedecidos, caso ocorram divergências que 
não possam ser esclarecidas antes da Abertura da Licitação: 
3.4.1. Em caso de divergência entre Caderno de Encargos e os desenhos do 

projeto arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro; 
3.4.2. Em caso de divergência entre Caderno de Encargos e os desenhos do 

especializados – estrutural e instalações, prevalecerão sempre os últimos; 
3.4.3. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões 

medidas em escala, a Fiscalização definirá a dimensão correta; 
3.4.4. Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de maior escala; 
3.4.5. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, 

prevalecerão sempre os mais recentes; 
3.4.6. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, do Caderno de 

Encargos ou do edital, será consultado Proprietário (ou seu preposto); 
3.4.7. Em caso de divergência entre o projeto arquitetônico e os projetos 

especializados (estrutural e instalações), prevalecerão os projetos 
especializados. 

3.4.8. Em caso de divergência entre os quantitativos contidos no orçamento 
estimado pelo Proprietário, constantes na planilha anexa, e os obtidos 
pela leitura dos projetos/especificações, prevalecerão sempre os últimos, 
não cabendo nenhuma reivindicação decorrente de possíveis diferenças 
observadas no decorrer da obra. 

3.5. A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os 
projetos fornecidos e as especificações, que complementam, no que couber, o 
contido no presente Caderno de Encargos. Deverão ser observadas, também, as 
demais instruções contidas nos demais documentos que compõem a presente 
licitação.  

3.6. Caberá ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades da obra, 
desenhos de detalhes de execução, que serão previamente analisados e, se for o 
caso, aprovados pela Fiscalização. 

3.7. Durante as obras, o Proprietário poderá apresentar desenhos complementares, 
que serão devidamente autenticados pelo Construtor. 

3.8. Compete ao Construtor proceder à compatibilização dos projetos – Arquitetura, 
Instalações, e outros -, oportunidade em que verificará eventuais interferências 
entre eles. 

3.9. Caso seja detectado qualquer problema desta espécie, o Construtor deverá 
providenciar a modificação necessária, em um ou mais projetos, submetendo a 
solução encontrada ao exame e aprovação da Fiscalização, última palavra a 
respeito do assunto. 

3.10. Todas as providências referentes à matéria focalizada neste item serão adotadas 
sem ônus para o Proprietário. 

3.11. O Construtor deverá manter no canteiro de obra e em perfeito estado de 
conservação, tantos jogos de desenhos dos projetos quantos forem necessários 
para os serviços em execução, bem como uma cópia deste Caderno de Encargos, 
para consulta. 

4. ATUALIZAÇÃO DE PLANTAS:  
4.1. Ao término dos serviços, construtora deverá efetuar a atualização (“as built”) de 

todos os projetos referentes aos serviços executados na obra (Arquitetura, 
Elétrica, etc.), entregue em papel sulfite 75 gr/m2 (qualidade normal / final) para 
revisão. 
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4.2. No Projeto Arquitetônico atualizado serão indicados os acabamentos de pisos, 
paredes, tetos e mobiliário (leiaute). 

4.3. As notações de “existente”, hachuras de locais a demolir ou construir, indicações 
de leiautes antigos e quantificação de mobiliário deverão ser eliminados das 
pranchas. 

4.4. Os arquivos (meio magnético) dos projetos deverão ser nomeados conforme os 
originais, indicando, no lugar apropriado, a nova data, versão e alterações 
efetuadas. 

4.5. Todos os projetos deverão ser desenhados rigorosamente de acordo com o 
esquema de layers adotado nos originais. 

4.6. Deverá ser entregue à Fiscalização uma via plotada de cada projeto (nas mesmas 
escalas fornecidas originalmente) e em CD-R (desenhos em AutoCAD, versão R-
2005, separados por área de projeto). 

4.7. É vedada a inclusão, em um mesmo CD, de projetos de áreas distintas 
(Arquitetura e Elétrica, por exemplo). 

4.8. Os CDs deverão ser identificados, discriminando a área de projeto e nome de 
todos os arquivos que contêm. 

4.9. A entrega dos projetos conforme exposto é condição para o recebimento 
provisório da obra e liberação da última parcela. 

4.10. Serão fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessários 
até que o conteúdo dos arquivos seja aceito pela Fiscalização. Quando a revisão 
for aceita, mediante comunicação Fiscalização, o Construtor entregará então os 
arquivos não comprimidos, gravados em CD-R normal, padrão multissessões, 
deixando em aberto para sessões futuras (sem fechamento final para gravação), 
devidamente etiquetado. 

5. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

5.1. O Construtor deverá submeter à apreciação da Fiscalização, em tempo hábil, 
amostras ou catálogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de 
impugnação dos trabalhos porventura executados. 

6. RESPONSABILIDADE 

6.1. O Construtor deverá, antes do recebimento da primeira prestação, providenciar a 
transferência, para a sua empresa, da responsabilidade pela execução da obra. 

7. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

7.1. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina 
do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela 
Portaria número 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, 
publicada no D.O.U de 06 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, e pela 
portaria número 04, de 04 de Julho de 1995, publicada no D.O.U., de 07 de julho 
de 1995. 

7.2. Serão obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos órgãos 
governamentais competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que 
couber, especialmente as seguintes: NB-252/82; NB-598/77; NR-1; NR-4; NR-8 e 
NR-18. 

8. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

8.1. O Construtor deverá dispor, em seu canteiro, de equipamentos extintores de 
incêndio, do tipo, quantidade e porte compatíveis com as dimensões e 
características das instalações. Esses 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. 
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8.2. Antes do início dos serviços na área, os funcionários do Construtor 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. 

8.3. É vedado o uso, por funcionário do Construtor, de equipamentos de proteção 
contra incêndio de propriedade do Proprietário, sem que tenha havido permissão 
prévia por parte deste. 

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

9. ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS 

9.1. 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. 

9.2. As pilhas de material, a granel ou embaladas, devem ter forma e altura que 
garantam sua estabilidade e facilitem seu manuseio. 

9.3. Tubos, vergalhões, 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. 

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

9.5. Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser 
armazenados em local isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a 
pessoas devidamente autorizadas. 

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

9.7. O peso máximo para transporte e descarga individual realizados manualmente é 
de 60 kg. O peso máximo para levantamento individual é de 40 kg. 

10. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
10.1. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos 

devem ser mantidos desobstruídos. 

10.2. As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de partida e parada, 
localizados de modo a evitar riscos para o operador. 

10.3. Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores e transmissões, bem 
como as partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores. 

10.4. 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. 

10.5. Os protetores removíveis só podem ser retirados para execução de limpeza, 
lubrificação reparo e ajuste, ao fim dos quais devem ser, obrigatoriamente, 
recolocados. 

10.6. 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. 

11. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
11.1.  As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o 

emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas. 
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11.2. 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). 

11.3. 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 
ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

11.4. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão 
dimensionados, especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com o seu 
plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, 
neste caderno. 

12. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA 

12.1. A Fiscalização, no desempenho de suas atribuições, realizará inspeções 
periódicas nos canteiros de obras e demais instalações do Construtor, a fim de 
verificar o cumprimento das determinações legais, estado de conservação dos 
dispositivos protetores do pessoal e das máquinas, bem como fiscalizar a 
observância dos regulamentos e normas de caráter geral e daqueles que tenham 
sido estabelecidos pelo Proprietário. 

12.2. Compete ao Construtor acatar as recomendações decorrentes das inspeções e 
sanar as irregularidades apontadas, sob pena de suspensão dos serviços pelo 
inspetor de Segurança, que notificará, de imediato, à Fiscalização. 

13. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES 

13.1. Em caso de acidente no canteiro da obra, o Construtor deverá: 
a) Prestar socorro imediato às vítimas; 
b) Paralisar os serviços, no local e nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 
c) Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização no local da 

ocorrência, relatando o fato. 

13.2. Todo acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal 
que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato à 
sua ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da 
maneira mais detalhada possível, à Fiscalização. 

13.3. De igual maneira, será notificada a ocorrência de qualquer “acidente sem lesão”, 
especialmente princípios de incêndio. 

14. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 
14.1.  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. 

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 

CABEÇA 

capacete de segurança queda ou projeção de objetos, 
impactos contra estruturas e outros 

capacete especial equipamentos ou circuitos elétricos 
protetor facial projeção de fragmentos, respingos 

de líquidos e radiações nocivas 
óculos de segurança contra 
impacto 

ferimentos nos olhos 

óculos de segurança contra 
radiação 

irritação nos olhos e lesões 
decorrentes da ação de radiações 



  ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

BB TECNOLOGIA – Centro de Microfilmagem - Piraí 9 / 39  

óculos de segurança contra 
respingos 

irritação nos olhos e lesões 
decorrentes da ação de líquidos 
agressivos 

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 

MÃOS E 
BRAÇOS 

luvas e mangas de proteção 
(couro, lona plastificada, 
borracha ou neoprene) 

contato com substâncias corrosivas 
ou tóxicas, materiais abrasivos ou 
cortantes, equipamentos 
energizados, materiais aquecidos ou 
radiações perigosas 

PÉS E PERNAS 
botas de borracha (PVC) locais molhados, lamacentos ou em 

presença de substâncias tóxicas 
calçados de couro lesão do pé 

INTEGRAL cinto de segurança queda com diferença de nível 

AUDITIVA 
protetores auriculares nível de ruído superior ao 

estabelecido na NR-5 – Atividades e 
Operações Insalubres 

 
RESPIRATÓRIA 

 
 

RESPIRATÓRIA 

respirador contra poeira trabalhos com produção de poeira 
máscara para jato de areia trabalhos de limpeza por abrasão 

através de jatos de areia 
respirador e máscara de filtro 
químico 

poluentes atmosféricos em 
concentrações prejudiciais à saúde 

TRONCO 
avental de raspa trabalhos de soldagem e corte a 

quente e de dobragem e armação de 
ferros 

14.2. 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. 

15. SUSPENSÃO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANÇA 

15.1. A Fiscalização poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco 
iminente, ameaçando a segurança de pessoas (usuários, funcionários ou 
transeuntes), equipamentos e/ou ao patrimônio do Proprietário. 

15.2. As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e 
conseqüentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos 
aqui citados, não eximem o Construtor das obrigações e penalidades das 
cláusulas do(s) contrato(s) referente(s) a prazos e multas. 

16. DOS SERVIÇOS 
16.1. 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.  

16.2. 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.  

16.3. Ficará o Construtor 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.  

16.4. 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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17. IMPUGNAÇÕES 
17.1. Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às 

condições contratuais. 

17.2. O Construtor será obrigado a refazer os trabalhos impugnados pela  Fiscalização, 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, bem como 
remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
correspondentes dessas providências. 

 

18. NORMAS AMBIENTAIS 
18.1. O construtor deverá efetuar a retirada e descarte responsável de todos os 

resíduos resultantes das demolições, que deverão ser encaminhados para 
reciclagem (caso passível de reaproveitamento) ou aterro sanitário, conforme 
determinam a Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio-Ambiente (CONAMA) 
e a Cartilha de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a Construção Civil, do 
Sinduscon para cada tipo de material. 
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02 IMPLANTAÇÃO 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. Todo trabalho que produza ruído somente poderá ser executado no período 
acordado com a Administração do prédio, de modo a não prejudicar o 
funcionamento da empresa ou causar transtorno aos vizinhos; 

1.2. Prever a proteção de instalações, equipamentos etc quanto a acúmulo de poeira e 
queda de material. 

1.3. O Construtor deverá providenciar de imediato, logo após a assinatura do contrato: 
1.3.1. Emissão da ART, deixando cópia da obra para fiscalização do CREA. 

2. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 
2.1. Por ocasião da visita ao local da obra, o Construtor, terá sido informado do quadro 

de onde será retirada a energia para alimentação de máquinas e dos circuitos de 
iluminação. 

2.2. O Construtor deverá submeter à Fiscalização o projeto das instalações provisórias 
de obra, caso essas sejam necessárias. 

2.3. As construções e instalações existentes poderão ser aproveitadas como 
instalações provisórias do canteiro de obras, desde que não interfiram nas obras 
de reforma, principalmente com relação à locação e cronograma de execução. 

3. QUADRO EFETIVO DA OBRA 
3.1. Caberá ao Construtor selecionar os operários com comprovada capacidade 

técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra. 

3.2. O Proprietário poderá exigir do Construtor a substituição de qualquer profissional 
do canteiro de obras desde que verificada sua incompetência na execução das 
tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do 
canteiro. 

3.3. A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 horas após 
a comunicação, por escrito, da Fiscalização. 

3.4. Identificação Pessoal: Para identificação do seu pessoal, a Construtora, logo após 
a assinatura do Instrumento Contratual, entregará à Fiscalização uma relação 
nominal dos empregados que serão utilizados na execução dos serviços, incluindo 
os números das Carteiras de Identidade e Profissional. 

3.5. Todos os empregados deverão portar crachá, com logomarca e data de validade, 
nome, função, número do documento de identidade, assinatura do responsável, 
pela Construtora, com carimbo identificador e foto. 

3.6. O empregado da Construtora deverá portar o crachá em local visível, para permitir 
fácil reconhecimento de sua identidade. 

3.7. Na hipótese de extravio do “Cartão de Identificação” o empregado assinará, 
juntamente com o representante da Construtora, um “Termo de Responsabilidade 
por Extravio de Cartão de Identificação”. 

3.8. Os empregados da Construtora só poderão permanecer nas áreas e locais 
relacionados com seu trabalho. 

3.9. Não será permitido o pernoite de pessoal do Construtor dentro das áreas 
pertencentes ao Proprietário, salvo sob expressa autorização deste. 

3.10. Será terminantemente proibido o preparo e/ou aquecimento de alimentos no 
recinto das obras, devendo a Construtora fornecer alimentação ao seu pessoal 
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através de “quentinhas“. 

3.11. Não será permitida a entrada de empregado do Construtor, sem camisa, descalço, 
ou usando bermudas, calções, chinelos e sandálias, bem como sem o crachá  

3.12. Além do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Construtor fornecerá aos 
seus empregados, uniforme completo, na cor escolhida de comum acordo com a 
Fiscalização. 

4. PROGRAMAÇÃO DA OBRA 
4.1. Considerando que a área a reformar estará ocupada, o Construtor deverá 

observar a seguinte seqüência de trabalho: 

4.1.1. Aprovar, junto à Fiscalização e à administração do prédio, o cronograma 
de entrada e saída de materiais, e a definição de locais para estocagem 
do material resultante das demolições, até sua efetiva retirada do prédio; 

4.1.2. Aprovar, junto à Fiscalização e à administração do prédio, a logística da 
obra, já que as áreas serão disponibilizadas por partes, só sendo possível 
iniciar uma nova etapa quando a anterior estiver concluída e em perfeito 
funcionamento; 

4.1.3. Recompor todos os acabamentos a ser mantidos e que porventura tenham 
sido danificados durante as obras de demolição; 

4.1.4. Executar limpeza e verificação final da obra, com remoção total de 
entulho, de tapumes, etc. 
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03 DEMOLIÇÕES E REMANEJAMENTOS 
 

1. NORMAS 

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

1.2. Todo o entulho deverá ser ensacado, depositado em caçambas e/ou caminhões 
basculantes para posterior transporte até aterro sanitário autorizado pela 
Prefeitura. 

1.3. A remoção e o transporte do entulho e detritos ocasionados pelas demolições 
serão executados pelo Construtor, de acordo com as exigências da 
municipalidade. 

1.4. Os materiais resultantes das demolições serão de propriedade do Construtor, a 
quem caberá a imediata remoção deles, exceto quando especificado em modo 
diverso. 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1. Forro: Executar demolição de forro indicado em projeto, a saber: 

2.1.1. Forro de lambris do lavabo (mezanino). 

2.2. Revestimento: Executar demolição de revestimentos indicados em projeto, a 
saber: 

2.2.1. Revestimento cerâmico dos sanitários coletivos do galpão (térreo e 
mezanino). 

2.3. Divisórias: Executar demolição de divisórias indicadas em projeto, a saber: 
2.3.1. Divisórias de pedra dos sanitários coletivos da edícula, com respectivas 

portas – sem danificar o revestimento cerâmico das alvenarias. 
2.3.2. Portas dos boxes sanitários (inclusive de chuveiro) dos sanitários coletivos 

do galpão. 

2.4. Instalações Hidrossanitárias: Remover as instalações desativadas nas áreas sob 
reforma: 

2.4.1. Todas as instalações hidrossanitárias a ser desativadas; 

2.5. Instalações Elétricas, Mecânicas, Telecomunicações e de Incêndio: Remover as 
instalações desativadas nas áreas sob reforma: 

2.5.1. Todas as instalações elétricas a ser desativadas; 

2.6. Equipamentos sanitários: Remover os equipamentos sanitários indicados em 
projeto: 
2.6.1. Todas as bacias sanitárias dos sanitários do galpão (térreo e mezanino) e 

da edícula. 
2.6.2. Mictório em calha do sanitário masculino do galpão (térreo) 
2.6.3. Lavatório de coluna do lavabo do galpão (mezanino) 
2.6.4. Chuveiros dos sanitários do galpão (térreo e mezanino) 
2.6.5. Box do chuveiro do lavabo (mezanino) 
2.6.6. Torneiras e sifões dos sanitários da edícula. 

2.7. Diversos: Remover os itens diversos indicados em projeto, a saber: 

2.7.1. Todo o entulho resultante da obra; 
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04   ALVENARIA                   

1. BLOCOS DE CONCRETO SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
1.1.1. Material: Blocos de elementos vazados de concreto 
1.1.2. Dimensões: 39 x 19 x 14 cm 

1.2. EXECUÇÃO 
1.2.1. Argamassa de Assentamento:  Argamassa prefabricada à base de 

cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo 
termotratada e aditivos opcionais, marcas “Qualimassa” (Cimento Mauá 
S.A.), “Múltiplo Uso” (Itaú-Votomassa) ou similar, aprovada pela 
Fiscalização. 

1.2.2. Junta de Assentamento: 15 mm 
1.2.3. Travamento: Junta amarrada 

1.3. APLICAÇÃO 
1.3.1. Nova alvenaria a executar para o compartimento de depósito de material 

de limpeza, em ambos os sanitários coletivos do galpão (térreo), conforme 
projeto de Arquitetura.  
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05   IMPERMEABILIZAÇÃO                   

1. DEFINIÇÃO 

1.1. Os serviços de impermeabilização visam a assegurar, mediante emprego de 
materiais impermeáveis permanentes e de outras disposições, a perfeita proteção 
da construção contra a penetração de líquidos. 

2. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
2.1. Durante a realização da impermeabilização, será estritamente vedada a 

passagem, no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operários estranhos àqueles 
serviços. 

2.2. Nas impermeabilizações com asfalto ou elastômeros, será proibido o uso de 
tamancos ou sapatos de sola grossa. 

2.3. As impermeabilizações só poderão ser aplicadas em superfícies limpas, firmes, 
resistentes e secas, apresentando ângulos e cantos arredondados. 

2.4. Serão adotadas medidas especiais de segurança contra o perigo de intoxicação 
ou inflamação de gases, quando da execução de trabalhos de impermeabilização 
betuminosa ou de elastômeros em ambientes confinados, devendo se  assegurar 
ventilação suficiente e proibindo-se a aproximação de chamas, brasa de cigarro, 
etc. Nesse sentido será o pessoal obrigado ao uso de máscara especial, bem 
como ao emprego exclusivo de equipamento elétrico garantido contra centelhas, 
quer em lâmpadas, quer em fios. 

2.5. Quando as condições locais tornarem aconselhável o emprego de sistema diverso 
do previsto nas especificações constatadas pela Fiscalização, será adotado 
aquele mais adequado ao caso, mediante prévios entendimentos entre o 
Construtor e o Proprietário. 

2.6. As impermeabilizações serão executadas por empresa especializada que ofereça 
garantia dos produtos e trabalhos a realizar. Caberá ao Construtor fazer prova, 
perante o Proprietário, de que a firma responsável pelo serviço de 
impermeabilização é aplicadora autorizada dos fabricantes dos produtos 
especificados. 

2.7. Somente após todo o material necessário ser conferido pela Fiscalização no 
depósito da obra, é que poderão ser iniciados os serviços de impermeabilização. 

3. RALOS E CONDUTORES 

3.1. A concordância dos ralos e bocas de condutores de águas com a 
impermeabilização merecerá a maior cautela e atenção. 

3.2. As cotas de nível dos ralos serão determinadas com a maior precisão, de acordo 
com as indicações. 

3.3. As golas e bocais dos ralos ficarão embebidos nas camadas impermeáveis e 
perfeitamente colados às mesmas, recebendo prévia pintura ou adesivo. 

3.4. Salvo disposição em contrário, a impermeabilização passará por cima da gola dos 
ralos, será reforçada com tecido apropriado em uma faixa com largura mínima de 
15 cm à volta de cada boca e mergulhará, quando o tipo adotado o comportar, até 
a bolsa do condutor. Tal procedimento poderá ser substituído pelo emprego de 
peças pré-fabricadas em PVC ou EPDM, conforme detalhamento em projeto. 

3.5. Haverá especial cuidado para que a superfície de escoamento não apresente 
qualquer saliência ou elevação nas imediações dos ralos e tenha depressão que 
assegure o perfeito escoamento de água. 
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3.6. Todos os ralos levarão grelhas removíveis de metal inoxidável (latão, bronze, etc.) 
ou de náilon, cujas malhas serão suficientes para reter os detritos previsíveis para 
o local considerado, mas não tão apertados que entupam com facilidade. 

4. LANÇAMENTO DAS CAMADAS IMPERMEÁVEIS 
4.1. Nenhum trabalho de impermeabilização será executado enquanto houver umidade 

no seu suporte. 

4.2. Os trabalhos de impermeabilização serão realizados com o tempo seco e firme. 

4.3. As superfícies suporte serão lisas e resistentes, capeando-se, com camada 
suficientemente robusta de argamassa ou de concreto, quaisquer porções menos 
consistentes de materiais isotérmicos ou de enchimento que, eventualmente, 
devam ficar sob as impermeabilizações. 

4.4. Quando do lançamento das camadas impermeáveis, haverá especial cuidado no 
sentido de não permanecerem sob as mesmas água ou umidade suficientes para 
formar vapor. 

5. GARANTIA 

5.1. O aplicador deverá fornecer garantia de 5 (cinco) anos (conforme Código de 
Defesa do Consumidor) e o produto deve obedecer à NBR 9952/98 (trazer como 
identificação mínima na embalagem: nome do fabricante, número de lote e data 
de fabricação, além do tipo e espessura da manta asfáltica conforme classificação 
da norma). 

6. PRESCRIÇÕES GERAIS 
6.1. As providências aqui estabelecidas, a serem cumpridas pelo Construtor, deverão 

ocorrer com a devida antecedência e sem prejuízo do cronograma da obra. 

6.2. A impermeabilização de qualquer área só poderá ocorrer se precedida das 
seguintes condições: 
6.2.1. Depósito, na obra, de todo o material necessário à impermeabilização da 

área selecionada. 
6.2.2. Conferência do material depositado e autorização para a execução dos 

serviços por parte da Fiscalização. 
6.2.3. A superfície a impermeabilizar, além de firme e seca, deverá ser 

previamente limpa. Sobre esta superfície será lançada uma camada de 
argamassa para regularização elaborada com cimento novo e areia fina 
lavada, peneirada e com granulometria controlada entre 0,75mm e 
0,6mm, no traço 1:3 e espessura mínima de 25 mm. Em panos e trechos 
longos, utilizar o traço 1:5, aditivado, de fabricação da texsa brasileira 
ltda, ou similar. Cuidar-se-á para que haja declividade entre 0,5% e 
2,5%, evitando-se, quando possível, a aproximação de qualquer desses 
dois limites. 

7. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR 

7.1. O Construtor deverá tomar as seguintes providências com a devida antecedência: 

7.1.1. Apresentar previamente à Fiscalização o nome do aplicador da 
impermeabilização, que deverá possuir certificado de aplicador 
autorizado emitido pelo fabricante dos produtos especificados. 

7.1.2. Apresentar contrato com o aplicador onde necessariamente deverão 
estar anexas estas especificações. 

7.1.3. Informar com antecedência mínima de dois dias à Fiscalização o início 
dos serviços. Apresentar à Fiscalização todos os detalhes executivos da 



  ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

BB TECNOLOGIA – Centro de Microfilmagem - Piraí 17 / 39  

impermeabilização contemplando todas as interferências existentes nas 
áreas a serem impermeabilizadas. 

7.1.4. Preparar a base de assentamento da impermeabilização seguindo 
rigorosamente as orientações do Aplicador, no tocante à aspereza da 
superfície. 

8. RESPONSABILIDADE DO APLICADOR 

8.1. O Aplicador deverá tomar as seguintes providências, previamente à execução dos 
serviços: 

8.1.1. Examinar detalhadamente as especificações e indicar possíveis lacunas 
ou inadequações. 

8.1.2. Vistoriar criteriosamente as áreas a serem impermeabilizadas e emitir 
parecer sobre a adequabilidade da base de assentamento da 
impermeabilização, principalmente quanto à declividade e rugosidade do 
local. 

8.1.3. Fazer teste de todas as áreas impermeabilizadas. 
8.1.4. Apresentar ao final dos trabalhos termo de garantia dos serviços 

realizados, discriminando local das obras, áreas impermeabilizadas, 
produtos aplicados e garantia dos serviços por 5 anos, pelo menos. 

9. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
9.1. A área a ser tratada deverá estar isenta de corpos estranhos, pó, graxa ou óleos. 

Após a remoção das impurezas, deve-se jatear a área com água em abundância, 
se necessário utilizar detergente para total retirada das sobras destes elementos.  

9.2. Deverão ser fixados todas as tubulações e outros elementos pertencentes à área. 

9.3. Após a limpeza, deverão ser determinadas as cotas mínimas e máximas que 
poderão ser encontradas na área em questão (espessura de massa).  Os 
eventuais nichos e cavidades que existam na estrutura deverão ser preenchidos 
com argamassa forte, traço 1:3 (em volume). 

9.4. Após a definição dos caimentos, execução das mestras, umedecer com água de 
amassamento a superfície sobre a qual deverá ser aplicada a argamassa de 
regularização. 

10. PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA 

10.1. Materiais utilizados: 

10.1.1. Cimento CP - 32 de fabricação recente; 
10.1.2. Areia média peneirada; 
10.1.3. Água limpa isenta de oleosidade; 
10.1.4. Aditivos promotores de aderência, base acrílica. 

10.2. Procedimento 

10.2.1. Para preparação da argamassa, recomenda-se utilização de betoneira 
para homogeneização da mesma. 

10.2.2. O procedimento de execução deverá ser realizado conforme descrito a 
seguir: 
a. Preparar a água de amassamento, adicionando em 200 litros de 

água, 20 litros de aditivo, bater bem até obter uma mistura 
homogênea 

b. O traço da argamassa deverá ser 1:3 (cimento e areia, 
respectivamente), usando-se a água previamente preparada, dando 
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à argamassa uma consistência pastosa e homogênea, sem, 
contudo ser mole demais 

c. Nota: No caso de acerto da superfície proceder conforme descrito 
neste item sendo neste caso argamassa executada com espessura 
mínima de 2cm 

11. EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO 

11.1. A regularização objetiva tratar adequadamente a superfície sobre a qual será 
aplicada a impermeabilização, devendo ser executada após a preparação da base 
e da argamassa conforme segue: 

11.1.1. A argamassa de regularização deverá ser batida em betoneira no próprio 
canteiro de obras, em distância não superior a 150 m. 

11.1.2. A textura deverá ser rústica, desempenada com desempenadeira de 
madeira e consistência bastante compacta, não devendo existir vazios. 

11.1.3. A cura prevista "mínima" é de 48 horas, sendo que só após esta é que 
deverá ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado. 

11.1.4. As superfícies verticais deverão ser executadas sobre um chapisco de 
cimento e areia grossa, no traço 1:2 (em volume). 

11.1.5. Os cantos e arestas (verticais e horizontais) deverão ser arredondados 
em meia cana (R = 5,0cm).  

11.1.6. As superfícies horizontais externas deverão receber caimento mínimo de 
1% (NBR-9575,1. 998), em direção aos pontos de escoamento de água 
e a espessura mínima desta argamassa deverá ser de 2cm, exceto onde 
indicado em projeto. Para calhas e áreas frias poderá ser adotado 
caimento de 0,5%. 

12. MANTA ASFÁLTICA 

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

12.1.1. Tipo: Viapol Laje Glass (Viapol Impermeabilizantes Ltda), ou similar 
aprovado pela Fiscalização. 

12.1.2. Descrição: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do 
asfalto com uma mescla de polímeros especiais que proporcionam 
aderência, elasticidade, durabilidade e resistência. É estruturada com 
véu de fibra de vidro especial, imputrescível e não higroscópico, de 
elevada estabilidade dimensional. 

12.1.3. Espessura: 3 a 4mm. 
12.1.4. Consumo: Estimado de 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições 

e perdas por recortes de detalhes. 

12.2. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

12.2.1. A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos 
de óleo, graxa, desmoldantes, etc; 

12.2.2. Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com 
argamassa de cimento e areia média a traço 1:4, adicionando-se 10% de 
Viafix na água de amassamento para maior aderência ao substrato; 

12.2.3. Executar caimento de 1% em direção aos pontos de escoamento de 
água. Na região dos ralos deverá ser criado um rebaixo de 1cm de 
profundidade, com área de 40x40 cm com bordas chanfradas para que 
haja nivelamento de toda a impermeabilização, após a colocação dos 
reforços previstos nos locais; 

12.2.4. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio 
aproximado de 5 a 8cm; Essa argamassa deverá ter acabamento 
desempenado, com espessura mínima de 2 cm.  
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12.3. APLICAÇÃO DO PRODUTO 

12.3.1. Aplicar sobre a regularização uma demão de primer Viabit, Adeflex ou 
Ecoprimer, com rolo ou trincha, e aguardar a secagem por no mínimo 2 
horas; 

12.3.2. Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, 
procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais 
elevadas; 

12.3.3. Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência 
total da manta asfáltica; nas emendas das mantas deverá haver 
sobreposição de 10cm. Estas receberão biselamento proporcionar 
perfeita vedação. 

12.4. APLICAÇÃO 

12.4.1. Contrapiso das áreas que receberão pavimentação cerâmica (lavabo do 
mezaninol). 
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06 PAVIMENTAÇÃO 

1. CERÂMICA EM PLACAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1.1. Material: Cerâmica 40 x 40 
1.1.2. Cor: Branco ou Cinza Claro 
1.1.3. PEI: Superior a 4 
1.1.4. Junta de assentamento: 3mm 
1.1.5. Fabricante: Portobello, Eliane, Cecrisa ou similar, aprovado pela 

Fiscalização 
1.1.6. Observação: Amostra do material deverá ser previamente submetida à 

aprovação da Fiscalização. 

1.2. EXECUÇÃO 

1.2.1. Assentamento: Argamassa pré-fabricada “Ceramicola – PF”, cor branca, 
fabricação da ABCCO – Rejuntabrás Indústria e Comércio Ltda, ou 
Argamassa tipo ACII (Superliga Plus) da Portokoll. 

1.2.2. Juntas: Corridas e alinhadas em ambas as direções, espessura 3 mm, 
utilizando espaçadores. 

1.2.3. Rejuntamento: Uniko Palha UP ref. 96334.. 
1.2.4. Limpeza: Executar limpeza das superfícies com solução de ácido muriático 

1:6 e amônia 1:4, ambos diluídos em água, pra remoção de resíduo de 
rejunte. 

1.3. APLICAÇÃO 

1.3.1. Locais com indicação Piso 1 em projeto: Lavabo (mezanino). 

2. POLIMENTO DE PISO 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1.7. Serviço: Executar, com maquinário adequado, o polimento do piso de 
granitina dos sanitários coletivos do térreo do galpão. Após, aplicar 
selador. 

2.2. APLICAÇÃO 

2.2.1. Locais com indicação Piso 3 em projeto: Sanitários masculino e feminino 
do térreo do galpão. 
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07       REVESTIMENTO                   

1. CERÂMICA EM PLACAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1.8. Material: Cerâmica 20 x 20 
1.1.9. Junta de assentamento: 3mm 
1.1.10. Fabricante: Portobello, Eliane, Cecrisa ou similar, aprovada pela 

Fiscalização  
1.1.11. Observação: Amostra do material deverá ser previamente submetida à 

aprovação da Fiscalização. 

1.2. EXECUÇÃO 

1.2.1. Assentamento: Argamassa pré-fabricada “Ceramicola – PF”, cor branca, 
fabricação da ABCCO – Rejuntabrás Indústria e Comércio Ltda, ou 
Argamassa tipo ACII (Superliga Plus) da Portokoll. 

1.2.2. Juntas: Corridas e alinhadas em ambas as direções, espessura 3 mm, 
utilizando espaçadores. 

1.2.3. Rejuntamento: Uniko Palha UP ref. 96334.. 
1.2.4. Limpeza: Executar limpeza das superfícies com solução de ácido muriático 

1:6 e amônia 1:4, ambos diluídos em água, pra remoção de resíduo de 
rejunte. 

1.3. APLICAÇÃO 

1.3.1. Locais com indicação Parede 1 em projeto:  
1.3.1.1. Sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), até altura 

1,80m, inclusive boxes sanitários 
1.3.1.2. Lavabo do mezanino, até o teto 

2. ARGAMASSA 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1. Chapisco:  traço 1:3 (cimento e areia) 
2.1.2. Emboço: 1:2:9 (cimento, cal em pasta e areia fina peneirada) ou 1:3:5 

(cimento, cal em pasta e areia) 
2.1.3. Espessura: máxima de 20 mm 

2.2. APLICAÇÃO: Novas alvenarias que receberão revestimento cerâmico, nos 
sanitários coletivos do térreo do galpão (área do tanque e material de limpeza). 
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08 FORRO  

1. FORRO DE GESSO 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1.1. Material: Painéis de gesso liso, acartonado. 
1.1.2. Acabamento: Pinta látex PVA branco neve 
1.1.3. Fabricante: Gypsum, ou similar, aprovado pela Fiscalização. 

1.2. APLICAÇÃO: 

1.2.1. Novo forro do lavabo do mezanino; 
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9 PINTURA 

1. TINTA LÁTEX PVA 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1.1. Cor e acabamento dos painéis: Branco fosco, sem emassamento. 
1.1.2. Número de demãos: Em tantas quantas forem necessárias para um 

perfeito acabamento. 
1.1.3. Fabricante: Sherwin Willians, Suvinil ou Coral 

1.2. APLICAÇÃO  

1.2.1. Alvenarias dos sanitários coletivos masculino e feminino do galpão 
(térreo), acima do revestimento cerâmico (1,80m) até o teto 

1.2.2. Teto dos santiários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo) e do 
lavabo (mezanino).  

1.2.3. Todas as tubulações aparentes nas instalações sanitárias. 
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10         CARPINTARIA E MARCENARIA                   

1. ARMÁRIOS ABERTOS   

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1.1. Material: MDF ou compensado naval de 18 mm. 
1.1.2. Revestimento/acabamento (interno e externo): Laminado fenólico 

texturizado, Argila, em todas as faces visíveis. 
1.1.3. Enquadramento: Material: madeira maciça (cedro, mogno, etc.) 
1.1.4. Laterais, prateleiras e fundos: MDF 15mm, com revestimento laminado 

Argila. 
1.1.5. Fixação: Fixar solidamente às alvenarias através de parafusos com bucha. 

Se necessário, executar reforço interno nas divisórias. 

1.2. APLICAÇÃO: Prateleiras do lavabo (mezanino), conforme indicado em projeto. 

2. DIVISÓRIA SANITÁRIA 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1. Material: Painéis de MDF (18 mm de espessura), com revestimento 
texturizado branco, suportados por pés de alumínio verticais, suspensos a 
15 cm do piso, com altura total 1,80m. 

2.1.2. Portas: Mesmo material e acabamento dos painéis, nas dimensões 
indicadas em projeto (60 e 80 cm). 

2.1.3. Cor: Branco 
2.1.4. Tipo de painel: Cego 
2.1.5. Ferragens (fabricação Nacon / IMAB, ou similar): 

a. Cantoneira 7 x 7 ref. CT 0844 cromada, 3 unidades de cada lado do painel, 
para fixação à parede 

b. Parafuso ref. PF 0861 com bucha, para fixação à alvenaria 
c. Parafuso ref. PF 0860 / 2cm, para fixação à divisória 
d. Dobradiça de encaixe ref. DO 0824 D / 2 cm, 2 unidades por porta de 

sanitário (exceto PPNE) 
e. Dobradiça de encaixe ref. DO 0824 E / 2 cm, 2 unidades por porta de 

PPNE 
f. Fechadura ref. TG 0819 cromada (tarjeta e lingueta), 1 unidade por porta 
g. Batente ref. BT 0829 / 2 cm, 1 unidade por porta 
h. Puxador de alça cromado, 12 cm, 1 unidade por porta 

2.1.6. Fabricante: Marcenaria regional, aprovada pela Fisclaização. 

2.2. APLICAÇÃO: 

2.2.1. D1: Divisórias sanitárias cegas cegas – Sanitários coletivos da edícula e 
lavabo do mezanino; 

2.2.2. PD1: Porta para box sanitário, 60 cm – Sanitários coletivos do galpão, da 
edícula e lavabo do mezanino. 

2.2.3. PD2: Porta para box sanitário PNE e DML, 80 cm – Sanitários coletivos do 
galpão. 
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11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1. INTRODUÇÃO     

1.1. As instalações dos sanitários existentes serão mantidas, devendo ser verificadas 
as condições de utilização (efetuar revisão e reparos necessários) dos registros, 
válvulas e equipamentos existentes.  

1.2. Serão executadas as instalações dos novos equipamentos sanitários, conforme 
projeto. 

2. OBJETIVO 

2.1. Este documento tem por objetivo complementar as informações constantes dos 
desenhos de projeto, apresentando especificações, parâmetros de 
dimensionamento, descrição dos sistemas e critérios de instalação. 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES  

3.1. Para o desenvolvimento das soluções apresentadas, foram observadas as 
seguintes normas, códigos e recomendações das entidades relacionadas: 

•  ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
•  CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro  
•  SUSEP - Circular nº 006/92 – Instituto de Resseguros do Brasil 

4. DESCRIÇÃO 

4.1. A alimentação dos pontos de consumo será feita por gravidade através de 
tubulações.  

4.2. O sistema de distribuição será executado a partir dos tubos aparentes de PVC 
existentes , conforme as indicações do projeto.   

5. PRODUTOS 

5.1. TUBULAÇÕES SECUNDÁRIAS: As tubulações serão ser em PVC rígido, 
fabricação Tigre. 

5.2. CONEXÕES:  As conexões serão ser em PVC rígido, fabricação: Tigre 

5.3. EXECUÇÃO 

5.3.1. Os tubos de PVC marrom, para água fria, serão instalados de forma 
aparente, em padrão idêntico ao existente, fixados às superfícies vertcais 
por meio de abraçadeiras metálicas, a cada 1,0m de percurso. 

5.3.2. As deflexões das canalizações serão executadas com auxílio de conexões 
apropriadas. 

5.3.3. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da 
ABNT, com o projeto e, com as respectivas especificações. 

5.3.4. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 
livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou 
plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de 
buchas de madeira ou papel para tal fim. 
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5.4. TESTES 

5.4.1. O instalador deverá fornecer todos os meios necessários para os ensaios, 
testes e coletas de informações a respeito de qualquer material 
empregado nas instalações dos sistemas. 

5.4.2. As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou 
fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas 
de argamassa ou isolamento  térmico -  lentamente cheias de água, para 
eliminação completa de ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão  
interna. 

5.4.3. Essa prova será feita com água sob  pressão 50 % superior à pressão 
estática máxima na instalação, não devendo descer, em ponto  algum da 
canalização, a menos de 1 kg/cm2. A duração da prova será de 6 horas, 
pelo menos. 

5.4.4. De um modo geral, toda a instalação de água deverá ser 
convenientemente verificada pela fiscalização, quanto às suas perfeitas  
condições técnicas de execução e funcionamento. 

5.4.5. Todos os testes hidrostáticos para o sistema de água fria deverão seguir o 
estabelecido na NBR-5626/98, conforme o descrito a seguir: 

5.4.6. As inspeções e ensaios devem ser efetuados para verificar a 
conformidade da execução da instalação predial de água fria com o 
respectivo projeto e, se esta execução foi corretamente levada a efeito. 

5.4.7. As tubulações devem ser submetidas a ensaios para verificação da 
estanqueidade durante o processo de sua montagem, quando elas ainda 
estão totalmente expostas e portanto, sujeitas à inspeção visual e a 
eventuais reparos. A viabilização do ensaio nas condições citadas só 
ocorre para os tipos usuais de construção de edifício, se for realizado por 
partes o que implica, necessariamente, a inclusão desta atividade no 
planejamento geral de construção do edifício. No entanto, as verificações 
da estanqueidade por partes devem ser complementadas por verificações 
globais, de maneira que o instalador possa garantir ao final que a 
instalação predial de água fria esteja integralmente estanque. 

5.4.8. Tanto no ensaio de estanqueidade executado por partes como no ensaio 
global, os pontos de utilização podem contar com as respectivas peças de 
utilização já instaladas ou, caso isto não seja possível, podem ser vedados 
com bujões ou tampões. 

5.4.9. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as 
tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificará 
durante o uso. O valor da pressão de ensaio, em cada seção da 
tubulação, deve ser no mínimo 1,5 vez o valor da pressão previs-ta em 
projeto para ocorrer nesta mesma seção em condições estáticas (sem 
escoamento). 

5.4.10. Um procedimento para execução do ensaio em determinada parte da 
instalação predial de água fria é apresentado a seguir: 
 as tubulações a serem ensaiadas devem ser preenchidas com água, 

cuidando-se para que o ar seja expelido completamente do seu interior; 
 um equipamento que permita elevar gradativamente a pressão da água 

deve ser conectado às tubulações. Este equipamento deve possuir 
manômetro, adequado e aferido, para leitura das pressões nas 
tubulações; 

 o valor da pressão de ensaio deve ser 1,5 vezes o valor da pressão de 
serviço definida em projeto, em condições estáticas, prevista em 
projeto para a seção crítica ou seja, naquela seção que em uso estará 
submetida ao maior valor de pressão em condições estáticas; 
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 alcançado o valor da pressão de ensaio, as tubulações devem ser 
inspecionadas visualmente, bem como deve ser observada eventual 
queda de pressão no manômetro. Após um período de pressurização 
de 1 h, a parte da instalação ensaiada pode ser considerada estanque, 
se não for detectado vazamento e não ocorrer queda de pressão. No 
caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado e o 
procedimento repetido. 

 
 

 



  ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

BB TECNOLOGIA – Centro de Microfilmagem - Piraí 28 / 39  

12. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

1. DESCRIÇÃO 

1.1. Foi previsto sistema de coleta por gravidade para todo tipo de coleta, de 
forma que os efluentes são captados por tubulações, e encaminhados a 
coletores principais existentes.  

1.2. As tubulações serão aparentes, conforme as indicações do projeto, exceto 
em trecho de ligação de tubo de esgoto de mictórios a ralo sifonado vedado, 
onde deverá ser embutida no piso existente, que será demolido e 
recomposto. 

2. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

2.1. Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais, 
será observado o descrito na norma ABNT NBR-8160/99, bem como os 
dados dos fabricantes de diversos equipamentos e, quanto à declividade, 
adotar-se-á o seguinte: 

Tubulações internas Declividade mínima 
2”                           2% 

 

3. PRODUTOS 

3.1. TUBULAÇÕES:  Os trechos de coleta internos aos sanitários e ventilação 
deverão ser em PVC rígido, conforme NBR-5688 da ABNT. Fabricação: 
Tigre. 

3.2. CONEXÕES: Deverão ser em PVC rígido, conforme NBR-5688 da ABNT. 
Fabricação: Tigre 

3.3. SUPORTES: O instalador deverá prever em seu orçamento todos os 
suportes e fixações, incluindo todos os acessórios tais como: abraçadeiras 
metálicas com diâmetro apropriado, parafusos, chumbadores, fitas, etc. 
Perfil "U": modelo: 630-11-2 ou 630-11-3 

4. EXECUÇÃO 

4.1. MONTAGEM DE APARELHOS SANITÁRIOS 

4.1.1. Os aparelhos sanitários serão cuidadosamente montados de 
forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza 
e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da 
água potável. 

4.1.2. Os aparelhos sanitários devem ser montados pela instaladora, 
para tanto os equipamentos afins, respectivos pertences e peças 
complementares serão de fornecimento da instaladora. A 
montagem deverá atender aos detalhes dos projetos de hidráulica 
e de arquitetura. 

4.1.3. O perfeito estado dos materiais empregados será devidamente 
verificado pelo instalador, antes de seu  assentamento. 

4.1.4. Serão executados pelo instalador todos os serviços 
complementares  de instalações hidro-sanitárias, tais como : 
fechamento e recomposição  de rasgos para canalizações e 
pequenos trabalhos de arremate. 
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4.2. ELEMENTOS DE INSPEÇÃO         

4.2.1. Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis  na parte  
correspondente ao fecho  hídrico, por meio de bujões  com roscas 
de metal  ou outro meio de fácil inspeção. 

4.3. PROTEÇÃO 

4.3.1. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as 
extremidades livres das cana-lizações serão vedadas com bujões 
rosqueados ou plugs, convenientemente apertados, não sendo 
admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim. 

4.3.2. As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até a 
montagem dos apare-lhos sanitários, convenientemente  
apertados, sendo vedado o emprego de bucha de papel ou 
madeira, para tal fim. 

4.3.3. Durante toda a execução  das obras serão previstos 
tamponamentos com caps para evitar-se a entrada  de detritos nos 
condutores  de esgoto / ventilação da obra. 

4.3.4. Serão tomadas todas as precauções  para se evitar infiltrações em 
paredes e tetos, bem como obstruções de ralos, caixas, calhas, 
condutores, ramais ou redes coletoras. 

4.4. TESTE 

O instalador deverá fornecer todos os meios necessários para os ensaios, 
testes e coletas de informações a respeito de qualquer material 
empregado nas instalações dos sistemas. 

 

4.4.1. Depois de feita a inspeção final e antes da colocação de qualquer 
aparelho, a tubulação deve ser ensaiada com água ou ar, não 
devendo apresentar nenhum vazamento. 

4.4.2. Após a colocação dos aparelhos a instalação deve ser submetida 
a ensaio final de fumaça. 

4.4.3. Os ensaios com água devem ser aplicados: à instalação como um 
todo ou por seções. 

4.4.4. No ensaio da instalação como um todo, toda abertura deve ser 
conveniente tamponada exceto a mais alta, por onde deve ser 
introduzida água até um período mínimo de 15 min.  

4.4.5. O ensaio por seções, cada seção com uma altura mínima de 3 m e 
incluindo no mínimo 1,5 m da seção abaixo, deve ser enchida com 
água pela abertura mais alta do conjunto, devendo as demais 
aberturas serem convenientes tamponadas. 

4.4.6. A pressão deve ser mantida por um período mínimo de 15 min. 

4.4.7. No ensaio por seções a pressão resultante no ponto mais baixo 
não deve exceder a 60 KPA (6 m.c.a). 

4.4.8. Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e 
equipamentos, serão feitos na presença do representante do 
BBTS. 
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13     EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS     

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. Salvo especificação em contrário, os aparelhos serão grupados conforme quadro 
a seguir. 

APARELHOS/PEÇAS PRINCIPAIS ACESSÓRIOS/PEÇAS COMPLEMENTARES 

Vaso Sanitário Tampo, válvula ou caixa de descarga, porta-
papel e cabide alto (para vaso isolado), ducha 
manual e saboneteira 

Mictório Válvula de descarga (manual, de pé ou célula 
fotoelétrica), sifão e septos 

Chuveiro Saboneteira  

Pia Banca, saboneteira e sifão cromado 

Lavatório Espelho, porta-toalhas de rolo ou distribuição de 
papel, saboneteira (por unidade) ou (n – 1) 
unidades para conjunto de (n) unidades e sifão 
cromado 

1.2. POSIÇÕES RELATIVAS 

 Caso não definidas em projeto, as posições relativas das diferentes peças e 
acessórios sanitários seguirão, a critério da FISCALIZAÇÃO, as recomendadas na 
tabela abaixo. 

PEÇAS/ACESSÓRIOS SANITÁRIOS DISTÂNCIA DO 
PISO ACABADO 

(m) 

OBSERVAÇÕES 

Porta-papel 0,45  

Saboneteira de chuveiro 1,20  

Saboneteira de pia, banca e tanque 0,25 Do tampo 

Cabide e porta-toalhas 1,50  

Crivo do chuveiro 1,90 Considerar as diferenças de 
dimensões entre os diversos 
tipos existentes 

Torneira de lavagem 0,60  

Comando da ducha manual 0,50  

Lavatório (borda externa da bacia) 0,80 Folga em relação à parede 
acabada de 4 mm 

Mictório de parede (bordo inferior) 0,55  

Septo de mictório (bordo inferior) 0,50 Altura de 0,80 
Largura de 0,40 m 

Espelho de lavatório (bordo inferior) 1,20 a 1,30 Altura de 0,60 m 

1.3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.3.1. Os conjuntos de aparelhos sanitários deverão ser da mesma linha e 
fabricante, assim como os conjuntos de metais também deverão ser da 
mesma linha e fabricante. 

1.3.2. Os sanitários existentes receberão conjunto de cabideiros, papeleiras, 
saboneteiras e duchas higiênicas, além de ter suas válvulas de descarga 
revisadas. 
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2. LAVATÓRIO DE CANTO COM COLUNA 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1. Linha: Linha Master, ref.: l76 GE 17, cor branco gelo 

2.1.2. Fabricante: Deca ou similar aprovado pela Fiscalização 

2.1.3. Acessórios: Barra de apoio curva conforme projeto, com acabamento 
cromado, indicação 3 em projeto. Considerar o fornecimento de todos os 
acessórios necessários para seu perfeito funcionamento 

2.2. APLICAÇÃO: PPNE dos sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 1 em projeto.  

3. SIFÃO ARTICULADO PARA LAVATÓRIO 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. Referência: 1682 C, dimensão: 1 1/2”, acabamento cromado 

3.1.2. Fabricante: Deca ou similar aprovado pela Fiscalização 

3.2. APLICAÇÃO: PPNE dos sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 2 em projeto 

4. ESPELHO PARA PPNE 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1.1. Modelo: Espelho cristal prata 6 mm, 90 x 60 cm 

4.1.2. Requadro: Cantoneira metálica cromada fixada na parede 

4.1.3. Fabricante: Vidraçarias regionais, aprovadas pela Fiscalização 

4.2. APLICAÇÃO: PPNE dos sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 4 em projeto 

5. TORNEIRA AUTOMÁTICA 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1.1. Modelo: Docol Eletric, ref.: 00218106 

5.1.2. Fabricante: Docol ou similar aprovado pela Fiscalização 

5.2. APLICAÇÃO: PPNE dos sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 5 em projeto. 

6. BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

6.1.1. Modelo: Vogue Plus Referência: P 510 GE17, Linha Conforto 

6.1.2. Cor: Branco gelo 

6.1.3. Acessórios: Barras de apoio, com acabamento cromado, conforme projeto. 

6.1.4. Considerar o fornecimento de todos os acessórios necessários para seu 
perfeito funcionamento 

6.1.5. Fabricante: Deca ou similar aprovado pela Fiscalização 

6.2. APLICAÇÃO: PPNE dos sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 6 em projeto 
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7. ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

7.1.1. Modelo: Vogue Plus em poliéster Referência: P 51 GE17 

7.1.2. Linha: Conforto 

7.1.3. Cor: Branco gelo 

7.1.4. Acessórios: cromados 

7.1.5. Fabricante: Deca 

7.2. APLICAÇÃO: PPNE dos sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 7 em projeto 

8. CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA EMBUTIDA 

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

8.1.1. Modelo: Linha 9000 

8.1.2. Cor: Branco gelo 

8.1.3. Acabamento: Cromado 

8.1.4. Fabricante: Montana ou similar aprovado pela Fiscalização 

8.1.5. Instalação: O comando de acionamento da descarga deve ficar em altura 
igual ou inferior a 1,0m do piso 

8.2. APLICAÇÃO: PPNE dos sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 8 em projeto 

9. DUCHA MANUAL 

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

9.1.1. Modelo: Ducha manual linha: Riva  
9.1.2. Referência: 00450206 
9.1.3. Acabamento: Cromado 
9.1.4. Fabricante: Docol 

9.2. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo), 
incluindo PNE, e lavabo (mezanino), com indicação 9 em projeto. 

10. DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

10.1.1. Modelo: Linha Duna Clássica ref. 2021 C61 
10.1.2. Fabricante: Deca, ou similar aprovado pela Fiscalização 

10.2. APLICAÇÃO 

10.2.1. Todos os sanitários, conforme indicação 10 em projeto. 

10.2.2. Nota: Será fornecido pelo Proprietário, e instalado conforme projeto. 

11. DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

11.1.1. Modelo: Linha Excellence 
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11.1.2. Referência: 7007 
11.1.3. Cor: Branco 
11.1.4. Fabricante: Melhoramentos 

11.2. APLICAÇÃO 

11.2.1. Todos os sanitários, conforme indicação 11 em projeto. 

11.2.2. Nota: Será fornecido pelo Proprietário, e instalado conforme projeto. 

12. BARRA DE APOIO 

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

12.1.1. Acabamento: Cromado, dimensões: 80 cm 

12.1.2. Referência: 2305 - 80 cm 

12.1.3. Fabricante: Deca 

12.2. APLICAÇÃO: PPNE dos sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 12 em projeto 

13. TORNEIRA DE LIMPEZA 

13.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

13.1.1. Modelo: Standard de parede 

13.1.2. Referência: 1152 C39 

13.1.3. Acabamento: Cromado 

13.1.4. Fabricante: Deca ou similar, aprovado pela Fiscalização 

13.2. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo) e lavabo 
(mezanino), com indicação 13 em projeto. 

14. TAMPA PARA RALO 

14.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

14.1.1. Tipo: Ralo 15 cm, quadrado, de aço inox acetinado, com abertura 

14.1.2. Fabricante: Moldenox 

14.2. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo) e lavabo 
(mezanino), com indicação 14 em projeto. 

15. LIXEIRA PARA PAPEL TOALHA 

15.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

15.1.1. Modelo: Piso 

15.1.2. Material: Aço inox, aro 28l / ¢25 / h=60cm ref.: 3033/204  

15.1.3. Fabricante: Brinox 

15.2. APLICAÇÃO: Sanitários masculino e feminino (galpão) e lavabo (mezanino), e 
sanitários da edícula, com indicação 15 em projeto. 

16. LIXEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO 

16.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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16.1.1. Modelo: Redonda, com tampa basculante 7,8l / ¢18,5 / h=30cm  

16.1.2. Referência: 3032/206 

16.1.3. Fabricação: Brinox, ou similar aprovada pela Fiscalização 

16.2. APLICAÇÃO: P.P.N.E dos sanitários masculino e feminino (galpão) e lavabo 
(mezanino), com indicação 16 em projeto 

17. CABIDE METÁLICO 

17.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

17.1.1. Linha: Evidence 2060 

17.1.2. Acabamento: Cromado 

17.1.3. Fabricante: Docol 

17.2. APLICAÇÃO: P.P.N.E dos sanitários masculino e feminino (galpão) e lavabo 
(mezanino), com indicação 17 em projeto. 

18. MICTÓRIO SIFONADO 

18.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

18.1.1. Modelo: Mictório com sifão integrado Referência: M 712 GE17, com 
válvula de descarga 

18.1.2. Cor: Branco gelo 

18.1.3. Fabricante: Deca ou similar, aprovado pela Fiscalização. 

18.2. APLICAÇÃO: Sanitário coletivo masculino (térreo), com indicação 18 em projeto. 

19. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

19.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

19.1.1. Modelo: Linha Excellence 
19.1.2. Referência: 7009 
19.1.3. Cor: Branco 
19.1.4. Fabricante: Melhoramentos 

19.2. APLICAÇÃO 

19.2.1. Todos os sanitários, conforme indicação 19 em projeto. 

19.2.2. Nota: Será fornecido pelo Proprietário, e instalado conforme projeto. 

20. BANCADA DE  ARDÓSIA 

20.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

20.1.1. Material: Ardósia, mesmo padrão existente 

20.1.2. Acabamento: Polido e lustrado em todas as faces visíveis 

20.1.3. Dimensões: Conforme projeto de Arquitetura 

20.1.4. Espessura: 20 mm 

20.2. EXECUÇÃO 

20.2.1. Com base / apoio semi engastados na alvenaria / divisória, apoiado sobre 
perfil metálico de base quadrada 2”x2” chumbado na alvenaria. 
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20.2.2. Frontispício: Ardósia, altura 10 cm, polido e lustrado em todas as faces 
visíveis. 

20.2.3. Argamassa de assentamento: Argamassa pré-fabricada “Cimento Cola 
Quartzolit” ou argamassa de alta adesividade Quartzolit 

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

20.3. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 20 em projeto. 

21. CUBA DE EMBUTIR 

21.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

21.1.1. Modelo: Cuba oval de embutir 

21.1.2. Cor: Branco  

21.1.3. Fabricante: Deca, Celite ou similar, aprovado pela Fiscalização 

21.2. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 21 em projeto. 

22. TORNEIRA DE MESA 

22.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

22.1.1. Tipo: Torneira de mesa Pressmatic Compact 

22.1.2. Modelo e referência: Cód. 17160606 

22.1.3. Acabamento: Cromado 

22.1.4. Fabricante: Docol ou similar aprovado pela Fiscalização 

22.2. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo), com 
indicação 22 em projeto. 

23. ESPELHO PARA USO GERAL 

23.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

23.1.1. Modelo: Espelho cristal 6 mm 
23.1.2. Requadro: Cantoneira metálica cromada fixada na parede 
23.1.3. Dimensões: Conforme o projeto 
23.1.4. Fabricante: Vidraçarias regionais, aprovadas pela Fiscalização 

23.2. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo), e 
lavabo (mezanino) com indicação 23 em projeto. 

24. SIFÃO PARA LAVATÓRIO 

24.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

24.1.1. Modelo: Sifão para lavatório Slim 
24.1.2. Referência: 1684 C100 112, 1 ”x 1 ½”, cromado 
24.1.3. Fabricante: Deca ou similar, aprovado pela Fiscalização. 

24.2. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo), e 
lavabo (mezanino) com indicação 24 em projeto. 
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25. SEPTO COM PRATELEIRA PARA MICTÓRIO 

25.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

25.1.1. Modelo: Septo com prateleira para mictório, cor branca 
25.1.2. Fabricante: Pertech, Neocom ou similar, aprovado pela Fiscalização. 

25.2. APLICAÇÃO: Sanitário coletivos masculino (térreo), com indicação 25 em projeto. 

26. BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL 

26.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

26.1.1. Linha: Ravena  
26.1.2. Referência: P917 
26.1.3. Cor: Branco gelo 
26.1.4. Fabricante: Deca, Celite ou similar aprovada pela Fiscalização 

26.2. ACESSÓRIOS: Considerar o fornecimento de todos os acessórios necessários 
para seu perfeito funcionamento 

26.2.1. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO 
26.2.1.1. Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante 
26.2.1.2. Acabamento: do Fabricante 
26.2.1.3. Fabricante: Perflex 

26.2.2. LIGAÇÕES (TUBOS, ENGATES) 
26.2.2.1. Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante 
26.2.2.2. Acabamento: Cromado 
26.2.2.3. Fabricante: Deca 

26.2.3. ANEL VEDAÇÃO 
26.2.3.1. Tipo: Decanel azul 
26.2.3.2. Fabricante: Deca 
26.2.3.3. Aplicação: Na interligação entre a saída de cada vaso sanitário 

com o tubo de esgoto 

26.3. APLICAÇÃO: Lavabo do mezanino, com indicação 26 em projeto. 

27. BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 

27.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

27.1.1. Linha: Ravena  
27.1.2. Referência: P909 
27.1.3. Cor: Branco gelo 
27.1.4. Fabricante: Deca, Celite ou similar aprovada pela Fiscalização 

27.2. ACESSÓRIOS: Considerar o fornecimento de todos os acessórios necessários 
para seu perfeito funcionamento 

27.2.1. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO 
27.2.1.1. Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante 
27.2.1.2. Acabamento: do Fabricante 
27.2.1.3. Fabricante: Perflex 
27.2.1.4. Aplicação: Para vasos sanitários 

27.2.2. LIGAÇÕES (TUBOS, ENGATES) 
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27.2.2.1. Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante 
27.2.2.2. Acabamento: Cromado 
27.2.2.3. Fabricante: Deca 
27.2.2.4. Aplicação: Para vasos sanitários 

27.2.3. ANEL VEDAÇÃO 
27.2.3.1. Tipo: Decanel azul 
27.2.3.2. Fabricante: Deca 
27.2.3.3. Aplicação: Na interligação entre a saída de cada vaso sanitário 

com o tubo de esgoto 

27.3. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo) e levabo 
(mezanino), com indicação 27 em projeto. 

28. ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL 

28.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

28.1.1. Linha: Ravena 
28.1.2. Cor: Branco Gelo 
28.1.3. Fabricante: Deca 

28.2. APLICAÇÃO: Sanitários coletivos masculino e feminino do galpão (térreo) e levabo 
(mezanino), com indicação 28 em projeto 

29. CHUVEIRO ELÉTRICO 

29.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

29.1.1. Linha: Belo Banho, 3 três temperaturas 

29.1.2. Cor: Branco 

29.1.3. Fabricante: Lorenzetti, ou similar aprovado pela Fiscalização 

29.1.4. Acessórios: Acabamento de registro linha Riva 00449606 (Docol, ou 
similar aprovado pela Fiscalização). 

29.2. APLICAÇÃO: Sanitários masculino e feminino do galpão (térreo) e lavabo 
(mezanino), com indicação 29 em projeto. 

30. TANQUE 

30.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

30.1.1. Modelo: TQ01 + CT11, 18 litros 

30.1.2. Acabamento: Louça  

30.1.3. Cor: Branco GE17 

30.1.4. Fabricante: Deca ou similar, aprovado pela Fiscalização 

30.1.5. Acessórios: 

- Torneira de parede para tanque, modelo standard, ref. 1155 C39, Deca 
(ou similar aprovado pela Fiscalização), com indicação 31 em projeto. 

- Sifão para tanque, ref: 1680 (Deca), com indicação 32 em projeto. 

- Válvula de escoamento para tanque sem ladrão 1 ¼” DN 32, cromada, 
ref 1605 C (Deca)  

- Kit de instalação, ref: FT11 (Deca); 
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30.2. APLICAÇÃO: Sanitários masculino e feminino do galpão (térreo), nos depósitos de 
material de limpeza, com indicação 30 em projeto. 

31. LIGAÇÕES (TUBOS, RABICHOS), PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, ETC. 

31.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

31.1.1. Fabricante: Esteves 

31.2. APLICAÇÃO 

31.2.1. Instalações sanitárias. 
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14 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

1. LIMPEZA GERAL 

1.1. 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. 

1.2. Efetuar limpeza de todas as superfície de vidro, cerâmica, alvenarias etc; 

1.3. Executar limpeza e conservação de louças, metais, portas, maçanetas, etc; 

1.4. Ao final da obra, deverão ser feitos testes das instalações elétricas, e 
hidrossanitárias, de modo que o local possa ser utilizado de imediato.  

2. PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 
1.1. Entulho: remover diariamente todo entulho proveniente da reforma. 

1.2. 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. 

1.3. 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: 

1.3.1. Manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos; 

1.3.2. Remoção total de pó; 

1.3.3. Restos de argamassa em pisos, alvenarias, louças, vidros, etc; 

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

1.4. Observações: qualquer pendência relativa à limpeza acima descrita impedirá o 
recebimento provisório da obra. 

3. VERIFICAÇÃO FINAL 

3.1. 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. 

3.2. Na verificação final deverá ser obedecida a NB-507/77 - Recebimento de Serviços 
de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR-5675). 

 


