
                                         

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este  memorial  tem  o  objetivo  de  estabelecer  às  diretrizes  gerais  para  a  execução  de  serviços  de  Arquitetura  e
Complementares  para  a  execução  das  obras  destinadas  a  construção  do  
Almoxarifado a ser implantado no Campus Eunápolis da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA, sito
à Av. David Jonas Fadini, s/n - Juca Rosa, Eunápolis – BA. Todas as informações constantes deste documento juntamente
com o  projeto  arquitetônico  e  respectivos  detalhes,  projetos  especializados,  planilha  orçamentária,  cronograma  físico-
financeiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato e visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais  e processos
de execução das obras.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente
as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica,
devendo atender as normas brasileiras e práticas complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização
dos seus respectivos autores. 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de
serviços públicos;

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e do CAU;

 Normas da ABNT e do INMETRO;

FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços Técnico-Profissionais,
partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum procedimento não se encontre descrito neste
documento, a Contratada deverá se reportar à fiscalização para maiores esclarecimentos.

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Construção de edifício do almoxarifado do Campus Eunápolis, com 180,67 m² de área construída, composto por 01 (uma)
sala de recepção e 02 (duas)  salas de depósito  de materiais.  Para a construção do edifício,  deverão ser  executadas
alvenarias de bloco cerâmico, cobogó cerâmico, pavimentação, passeio de acesso e no seu perímetro, instalações elétricas,
finalizando com pintura de proteção.

A execução de todos os serviços deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições
contidos nas especificações, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Raspagem, regularização / limpeza do terreno e terraplanagem.

A limpeza do terreno deverá ser executada antes do início da obra, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável
para  aterro  e  material  proveniente  de  desmatamento  mecânico  utilizando-se  das  máquinas  que  forem  necessárias,



preservando as árvores existentes e, quando se situarem nas áreas de construção e arruamento, a Fiscalização deverá ser
consultada.

1.1.1. Desmatamento, Destocamento e Limpeza. 

 

As  operações  de  desmatamento,  destocamento  e  limpeza  serão  executados  mediante  a  utilização  de  equipamentos
adequados,  complementadas  com o  emprego  de  serviços  manuais.  Deverá  ser  usados  equipamentos  em função  da
densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos previstos para a execução dos serviços e obras. 

 

O desmatamento compreende o corte e remoção de toda vegetação,  qualquer que seja sua dimensão e densidade. O
destocamento e limpeza compreendem as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos
tocos e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  
Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serão removidos ou estocados. Os serviços serão
executados apenas nos locais onde estiver prevista a execução da terraplenagem, com acréscimo de dois metros para cada
lado;  no  caso  de  áreas  de  empréstimo,  os  serviços  serão  executados  apenas  na   área   mínima   indispensável   à
exploração.  
Em qualquer caso, os elementos de composição paisagística assinalados no projeto deverão ser preservados. Nenhum
movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza não estiverem
totalmente concluídos. 

 

O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão feito por apreciação visual da qualidade dos
serviços. 

1.2 Instalação do canteiro

Os canteiros de serviços devem ser localizados nos pontos mais próximos das principais frentes de trabalho, com acesso
fácil  através  de  áreas  bem conservadas,  abrigando  todos  os  equipamentos,  materiais  e  mão-de-obra  necessários  à
execução dos serviços contratados.

Construir as instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos e compatíveis
com o porte da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado, inclusive com execução das instalações, a saber:

 Escritório para Empreiteira e Fiscalização;

 Refeitórios;

 Depósito de materiais;

 Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas;

 Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra;

 Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água;

 Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia elétrica (luz e força);

 Outras construções ou instalações necessárias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene
pessoal e de ambiente.

Os abrigos provisórios deverão ser dimensionados considerando-se:

 O número provável de operários residentes na obra;

 O devido atendimento ao serviço de fiscalização;

 O eventual armazenamento de materiais perecíveis como cimento, cal e gesso.

 Deverão ser providenciadas ligações provisórias de água, esgoto, energia elétrica, telefonia e rede lógica.

 Deverão ser executadas em paredes de madeira, construídas em chapas compensadas fixadas nas peças de madeira,
cravadas 60 cm no solo a cada 1,80m;

 Piso cimentado;

 Cobertura e telhas de fibrocimento e peças em madeira;

 Área de ventilação mínima equivalente à 1/10 da área do piso;

 Rede de iluminação com fiação protegida por eletrodutos.



A licitante vencedora deverá apresentar o layout do canteiro de obras com a devida distribuição das instalações de acordo
com as características de cada implantação.

1.3 Locação da obra

A locação da obra consiste na marcação, no solo, dos elementos construtivos da edificação. Deverá ser planimétrica e
altimétrica,  assim como deverá ser  executada  somente por  profissional  habilitado,  que  utilize  instrumentos  e  métodos
adequados, devendo implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação
dos eixos.

A Contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo órgão público competente,
solicitando  a  este,  que  por  meio  de seu topógrafo,  faça a marcação de ponto(s)  de referência,  a  partir  do(s)  qual(is)
prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. 

A Contratada deve proceder à aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações
constantes  do  projeto  com as  reais  condições  encontradas  no  local.  Havendo  discrepância  entre  as  reais  condições
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a
quem competirá.     

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de
60 cm, em caibros, afastados convenientes do prédio a construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através
de  coordenadas,  serão  marcados,  com fios  estirados,  os  alinhamentos.  Marcarão  os  cantos  ou  os  eixos  dos  pilares
assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada.

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou
utilizados  para  a  execução  do  levantamento  topográfico.  Sempre  que  possível,  a  locação  da  obra  será  feita  com
equipamentos compatíveis com os utilizados para o levantamento topográfico. 

Os eixos de referência e as referências de nível serão materializados através de estacas de madeira cravadas na posição
vertical  ou marcos topográfico previamente implantado em placas metálicas fixadas em concreto. A locação deverá ser
global,  sobre  quadros  de  madeira  que  envolva  todo o  perímetro  da  obra.  Os  quadros,  em tábuas  ou sarrafos,  serão
perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforços dos fios de marcação, sem oscilação e possibilidades
de fuga da posição correta.

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por
meio de cortes na madeira e pregos. 

A Contratada deverá manter em perfeitas condições todas e quaisquer referências de nível (RN) e de alinhamento, o que
permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. Periodicamente, o responsável pela obra e a
Fiscalização deverá proceder à rigorosa verificação no sentido de comprovar se as construções estão sendo executadas de
acordo com a locação. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder - por sua conta e
nos prazos estipulados - as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização,
ficando, além disso, sujeito às sanções multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e
com o presente Caderno de Especificações Técnicas.

1.4 Placa da obra

Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos fiscalizadores observem quem é o responsável por
cada tipo de serviço contratado. 

Para sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77, do Confea – Conselho
Federal  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia,  que  “regula  o  tipo  e  uso  das  placas  de  identificação  de  exercício
profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA da Região desse mesmo profissional, podendo sofrer advertência e
multa no caso de inexistência desta. 

A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão estar visíveis e legíveis ao público,
contendo os nomes do Autor e  co-autor  do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos,  assim como dos
responsáveis pela execução dos trabalhos.

A placa será em chapa galvanizada nº. 24 estruturada em cantoneira de ferro e pintura com esmalte sintético de base
alquídea.

1.5 Mobilização / desmobilização da obra



Caberá a Empreiteira efetuar a mobilização e a completa desmobilização do Canteiro de Obras, com a retirada completa de
instalações provisórias, equipamentos,  máquinas,  etc, necessárias para execução dos serviços,  devendo deixar  a área
totalmente livre de vestígios da obra.

1.6 Tapume

Correspondem ao fechamento de proteção provisória construída nos limites do terreno com a via pública e propriedades
vizinhas para o isolamento do terreno onde ocorrerá à obra. Sua colocação é obrigatória em caso de obras de construção,
demolição ou reparos, conforme a NBR 7678/ 1983.

Deverão ser construídos de forma a resistir aos impactos de no mínimo 60 kgf/m2, com altura mínima de 2,20m em relação
ao nível da calçada, conforme a NBR 7678/ 1983;

O tapume será construído com estrutura de madeira com fechamento em chapa compensada em madeira de 2,20 x 1,22m,
espessura de 6 mm, colocadas na posição vertical, justapostas, com altura de 2,20 m, pregadas em estacas de madeira
maciça com 6x16cm de seção transversal, espaçados de 2,44m e cravadas no solo. Os montantes intermediários e as
travessas serão peças inteiras e maciças com 6x6cm de seção transversal.

Deverá haver uma porta de 0.80 x 2.10m, no mínimo, que servirá para acesso de pessoas;

Deverá haver um portão devidamente dimensionado para entrada de veículos grandes, como caminhões.  Neste portão
deverá haver sinalização sonora e/ou visual indicando entrada e saída de veículos;

As superfícies dos tapumes deverão receber uma pintura protetora e decorativa com cores a critério do Arquiteto e/ou
Fiscalização.

1.7 Ligações provisórias

Correspondem às ligações provisórias para funcionamento do canteiro de obras:

Ligação provisória de água;

Ligação provisória de esgoto sanitário;

Ligação provisória de Energia Elétrica;

Ligação provisória de telefonia.

As ligações provisórias deverão decorrer conforme o disposto na NBR 7678/ 1983 - Segurança na Execução de Obras e
Serviços de Construção (NB 252/ 1982).

Deverão ser solicitados às concessionárias locais estudos e orçamentos, obedecendo às normas fixadas pelas mesmas. 

Este pedido deverá ser acompanhado das plantas da edificação a ser construída, endereço da obra, potência instalada no
canteiro. Caso o local não disponha desse serviço, a contratada deverá providenciar a instalação de um grupo de geradores
com capacidade compatível com a necessidade de carga para operação dos equipamentos, durante a execução das obras,
e iluminação. 

1.8 Taxas e emolumentos

Caberá à contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionárias,
etc.). A contratada deverá providenciar copia dos projetos para execução das obras e apresentação junto à prefeitura. A
regularização da obra, bem como a quitação das taxas e emolumentos, deverá ser realizada em tempo hábil, para evitar
transtornos ao bom andamento dos serviços. 

1.9 Transportes Diversos

Todos os transportes de pessoal e material correrão por conta da CONTRATADA.

2. FUNDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavações de valas e regularização de fundo de vala com apiloamento

 As escavações serão executadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas, para possibilitar a execução
de fundações de concreto armado (sapatas e vigas de amarração). A profundidade de escavação das sapatas e das vigas
inferiores estarão de acordo com o nível especificado em projeto para suportar os esforços provenientes da edificação.

2.2 Concreto magro



Será colocada uma  camada de concreto  magro sob as bases  de todas as sapatas do prédio,  inclusive sob todas  as
fundações do reservatório de água. O concreto magro será executado com cimento, areia e brita, no traço 1:4:5.

2.3 Viga baldrame

A base das paredes deverá ser confeccionada com fiadas de bloco de concreto de 14x19x39cm (1/2 vez) encimado por
bloco calha de concreto de 14x19x39 cm. Dentro do bloco calha deverão ser inseridas duas barras de aço de Ø 8.0mm.
Fazer o preenchimento com concreto de fck = 25 Mpa atendendo às Normas Brasileiras em vigor (ver projeto anexo). 

A vibração, para adensamento do concreto, deverá ser feita de modo que toda a armadura seja completamente envolvida e
todos os recantos preenchidos, evitando-se ao máximo a formação de ninhos de agregado, ou vazios de qualquer natureza.

Após a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente,  evitando,  assim, a secagem prematura,  durante,  pelo
menos, 07 dias, a contar da data do lançamento (cura).

2.4 Reaterro apiloado de valas

Preenchimento de valas escavadas para o assentamento de fundações rasas e compactação com o uso de equipamento
adequado. O reaterro deverá ser executado através da superposição de camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura que
deverão  ser  apiloadas  após  o  lançamento  no  interior  da  vala.  Uso  de  mão  de  obra  habilitada.  Uso  obrigatório  de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

2.5 Concreto estrutural com transporte, lançamento e adensamento.

O concreto terá um fck = de 20 e 25 Mpa (ver projeto estrutural), e deverá atender às Normas Brasileiras em vigor. Os
processos  de transporte  e  lançamento do concreto,  bem como os planos  de concretagem,  deverão ser  submetidos  à
aprovação prévia da fiscalização, cabendo à Contratada utilizar os meios de transporte mais adequados às características
da obra.

Sempre que a interrupção da concretagem for necessária, deverão ser tomadas as devidas precauções, no sentido de
garantir  suficiente  ligação  do  concreto  já  endurecido  com  o  novo.  O  concreto  deverá  ser  colocado,  sem apresentar
segregação de seus componentes, em todos os cantos e ângulos das formas e ao redor das barras, ganchos, estribos e
peças embutidas, através de métodos e equipamentos adequados e sob condições de iluminação natural, ou artificial.
A altura máxima do lançamento em queda livre  deverá  ser  de 2,00m e toda a  movimentação  do concreto,  após  seu
lançamento, deverá ser feita de modo a não causar a segregação dos agregados.
Durante e imediatamente após o lançamento do concreto, antes do início da pega, ele deverá ser convenientemente vibrado
ou  socado,  por  meio  de  equipamento  mecânico,  de  acordo  com  sua  trabalhabilidade  e  com  as  determinações  da
fiscalização.
A vibração, para adensamento do concreto, deverá ser feita de modo que toda a armadura seja completamente envolvida e
todos os recantos  das formas preenchidos, evitando-se ao máximo a formação de ninhos de agregado, ou vazios de
qualquer natureza.

O controle  de  resistência do  concreto  à  compressão  é obrigatório,  devendo ser  feito  ensaio  com 6 corpos  de prova,
independente  do  tipo  de  dosagem,  nos  seguintes  casos:  para  cada  20  m³  de  concreto  lançado;  sempre  que  houver
modificação dos materiais ou do traço; para cada elemento representativo da estrutura. Os resultados dos ensaios serão
entregues à Fiscalização.

Após a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente,  evitando,  assim, a secagem prematura,  durante,  pelo
menos, 07 dias, a contar da data do lançamento (cura).

2.6 Armaduras

Os aços estruturais, a serem utilizados na execução de concreto armado deverão atender integralmente as especificações
da ABNT.
Todas as barras de aço estrutural deverão ser convenientemente armazenadas, especialmente quando sua utilização não
for imediata, separadas em molhos de mesmo tipo e bitola com as respectivas etiquetas de identificação, apoiadas sobre
cavaletes de madeira convenientemente espaçados e, sempre que necessário protegido das intempéries, e demais agentes
nocivos, por meio de lonas impermeáveis ou outros artifícios que garantam níveis mínimos de oxidação durante o tempo de
armazenamento no canteiro.



2.7 Fôrmas

Serão utilizados chapas compensadas resinadas de boa qualidade, com espessuras compatíveis com as dimensões das
peças a concretar e com as dimensões e espaçamentos e demais peças de amarração. Todas as fôrmas, bem como os
respectivos travamentos e escoramentos, deverão ser executados de modo a não sofrerem qualquer tipo de deslocamento,
ou  deformação,  durante  e  após  a  concretagem,  e,  sempre  que  necessário,  com  a  previsão  de  contra-flechas  para
compensar as deformações provocadas pelos esforços de carregamento do concreto fresco.

Antes do lançamento do concreto, deverá ser feita uma revisão completa de todo o conjunto e concluídas as eventuais
correções e acertos. Todas as superfícies destinadas a receber o concreto deverão ser cuidadosamente limpas, removendo-
se, além da serragem, todo e qualquer material estranho, como folhas, pregos,  restos de arame e de eletrodutos, etc.
Durante todo o processo de desforma, deverão ser tomados os cuidados necessários para evitar a ocorrência de choques
mecânicos que danifiquem as peças concretadas, especialmente em se tratando de concreto aparente.

Quanto  ao aspecto,  o  concreto  deve  apresentar-se  livre  de  bexigas  e  esbojamentos que  prejudicarão  a  sua estética.
Correrá,  exclusivamente, por conta da Construtora, qualquer serviço que vise à correção das imperfeições do concreto
(bexigas, esbojos, vazamentos, etc), decorrentes de uma má vibração e/ou confecção de formas.

3. ESTRUTURA

3.1 Concreto estrutural com transporte, lançamento e adensamento.

Considerar especificação 2.3 no item FUNDAÇÕES.

3.2 Armadura

Considerar especificação 2.4 no item FUNDAÇÕES.

3.3 Fôrma

Considerar especificação 2.5 no item FUNDAÇÕES, porém usando a fôrma plastificada de 12 mm.

4. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS

4.1 Alvenaria de elevação

Todas as paredes deverão ser construídas em blocos cerâmicos furados, conforme projeto executivo de arquitetura. As
espessuras  das  alvenarias  de vedação em bloco cerâmico furado,  sabendo-se que se referem às  paredes  depois  de
revestidas, deverão ter espessura=15 cm;

Serão  utilizados  blocos  cerâmicos  de  9x19x19cm  nas  paredes  de  15  cm de  espessura.  Os  blocos  deverão  ser  de
procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces
planas,  sem  fendas  e  dimensões  perfeitamente  regulares.  Suas  características  técnicas  serão  enquadradas  nas
especificações das Normas NBR 7171 e NBR 8042, para tijolos furados. Se necessário,  os tijolos serão ensaiados de
conformidade com os métodos indicados nas normas. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com
substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

As alvenarias de bloco cerâmico serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão
aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 12 mm. As juntas serão rebaixadas a
ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos será executado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço
volumétrico 1:2:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. Poderá ser utilizada argamassa pré-misturada, a
critério da fiscalização.

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura,
deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicação do projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o
alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de
conformidade com o projeto.



4.2 Alvenaria  de  elemento  cerâmico  vazado  rústico  18x18x6,8cm,  modelo  reto  redondo  ou  reto  quadrado,
assentado com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3.

Elementos cerâmicos vazados – modelos reto quadrado (esquerda) e reto redondo (direita)

Deverão ser colocados de acordo com as dimensões e formas indicadas no projeto executivo. A ligação entre os elementos
vazados e parede deverá ser feita com argamassa. Os elementos vazados deverão ser assentados de tal forma que os
furos não permitam a entrada das águas da chuva para o interior do espaço construído. Para assentamento do elemento
vazado  a  argamassa  deverá  ser  plástica,  ter  consistência  para  suportar  o  peso  dos  elementos  vazados  e  mantê-los
alinhados por ocasião do assentamento. 

O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a
proporção  1:3  em volume,  sendo  uma  parte  de  cimento  e  três  partes  de  areia  média.  O  traço  deverá  ser  ajustado
experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade.

Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes empregados na fabricação da
argamassa e com o elemento vazado. Para o seu uso deverá se fazer  ensaios prévios e, caso se aplique,  seguir  as
recomendações do fabricante. 

Uso de mão de obra habilitada.  Uso obrigatório  de Equipamento de Proteção Individual  (EPI).  O serviço será iniciado
preferencialmente pelos cantos ou extremidades, assentando o elemento vazado sobre uma camada de argamassa de
cimento e areia no traço 1:3, previamente estendida. 

Entre  dois  cantos  ou extremos já levantados,  esticar-se-á uma linha que servirá  como guia,  garantindo-se o  prumo e
horizontabilidade de cada fiada. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. No assentamento de
apenas um elemento vazado na abertura da parede deverá se estender uma camada de argamassa na parte inferior da
abertura, estender uma camada de argamassa nas laterais e parte superior do elemento vazado e encaixá-lo na abertura
observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. 

As juntas de ligação entre elementos vazados e parede deverão ter espessura de 15 mm. Se a largura do elemento vazado
não coincidir com a espessura da parede serão feitos os devidos arremates de acordo com as indicações detalhadas do
projeto.

4.3 Verga e contra verga

Serão executadas vergas e contra-vergas em concreto armado fck= 20 Mpa, aço CA 60 nas alvenarias, acima e abaixo dos
vãos a serem instaladas esquadrias, quando não houver viga de concreto, ultrapassando em 20 cm a dimensão dos vãos.  

Deverá ser preparada a fôrma  constituída de dois painéis laterais, painel inferior e duas peças de fechamento, em tábua de
pinho ou madeira compensada com altura em função do vão da porta da janela. Colocar a armadura com separadores na
fôrma. Molhar a fôrma, lançar e adensar o concreto e, após cura, efetuar a desmoldagem e transportá-la até o local onde
será colocada, no vão da porta ou janela.

5. REVESTIMENTO

5.1 Chapisco em paredes e tetos

 Aplicação  de  camada  de  argamassa  constituída  de  cimento,  areia,  água  e,  eventualmente,  aditivo,  possuindo  baixa
consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 



A argamassa  de  chapisco  deverá  ter  consistência  fluida  e  ser  constituída  de  areia,  predominantemente  grossa,  com
dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com
superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. Quando a superfície for
extremamente lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é aconselhável apiloar, ou jatear areia antes de chapiscar.

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos
com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser
revestida.  
Quando a temperatura  for  elevada ou a  aeração for intensa,  a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de
umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para  o  preparo  da  base,  recomenda-se  que  as  bases  de  revestimento  atendam  às  condições  de  planeza,  prumo  e
nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de
pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Remoção de pó e materiais soltos; Escovar e lavar com água
a superfície ou aplicar jato de água sob pressão; Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos.
Poderá ser efetuada utilizando-se os seguintes processos: Escovar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina
de fosfato trisódico (30 g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em
abundância; saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de concentração), durante
cinco  minutos,  escovar  e  enxaguar,  em  seguida,  com  água  limpa  em  abundância;  empregar  processos  mecânicos
(escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira
através de ar comprimido ou lavagem com água; escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com
água limpa em abundância. 

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Molhar a superfície a chapiscar. A aplicação do chapisco para paredes deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da
argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e para tetos argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

5.2 Massa única em paredes de alvenaria e tetos

Aplicação de argamassa  de revestimento,  constituída de cimento,  arenoso,  areia e água, destinada à regularização da
base, constituindo-se no acabamento final.  Deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a seguir indicados,
obedecidos seus prazos mínimos: 24 horas após a aplicação do chapisco; 14 dias de idade das estruturas de concreto, das
alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco; 28 dias de
idade para execução do acabamento decorativo, caso esta seja a camada única. 

A espessura mínima admitida é de 15 mm, se for receber reboco, e de 25 mm, caso seja camada única. A argamassa
deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia
média, com dimensão máxima < 2,4 mm. A argamassa deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes
neste Caderno de Encargos. Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm, deverão ser
fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6 mm, na altura intermediária da camada. 

O procedimento de execução da massa única deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. A massa única deverá aderir bem ao chapisco ou à
base de revestimento. Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por
processo mecanizado. 

O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação. Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O plano de revestimento será determinado através de pontos
de referência, dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada.
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto,
argamassa idêntica a que será empregada no revestimento.  

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se
argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras.  Após a execução das guias ou mestras, deverá ser
aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou
através de processo mecânico, até preencher a área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela
passagem da desempenadeira.  Em seguida,  as depressões  deverão ser  preenchidas  mediante  novos lançamentos de
argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea.

6. COBERTURA



As coberturas deverão abranger todas as áreas especificadas, obedecendo às inclinações, locações e dimensões previstas
no projeto.

6.1 Estrutura em maçaranduba (madeira certificada) para telhas cerâmicas

A estrutura de madeira que irá sustentar o telhado será constituída de peças de maçaranduba, alinhadas, sem falhas e
fissuras, nas dimensões necessárias para suportar os esforços a que forem solicitadas, e espaçadas de acordo com as
normas.  

A execução do madeiramento deverá obedecer aos desenhos do projeto da estrutura da cobertura. O projeto de telhamento
obedecerá a NBR 6120/80 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações e NBR 6123/88 - Forças devidas ao vento
em edificações. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

A estrutura de madeira será constituída por pontaletes e terças em madeira maçaranduba ou equivalente, apoiados sobre a
laje de concreto armado ou alvenarias. A inclinação será de 15%. Todas as conexões, emendas ou samblagens serão tão
simples quanto possível, devendo permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com
os apoios, de forma a obter-se maior segurança, solidarizarão e rigidez na ligação.

6.2 Telha cerâmica duplan, estilo colonial

As telhas utilizadas serão de cerâmica Duplan, estilo colonial, de 1ª qualidade. A cobertura deverá ser executada conforme
os  procedimentos  estabelecidos  na  NBR 8039 da  ABNT e  nas  dimensões  e  forma  indicadas  no  projeto  executivo.  A
declividade mínima do telhado será de 28%, que corresponderá à relação entre as distâncias vertical e horizontal, expressa
em porcentagem. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

As telhas serão assentadas diretamente sobre as ripas que compõem a armação da cobertura. Será conveniente executar o
ripamento após o recebimento das telhas no canteiro, a fim de evitar diferenças no espaçamento das ripas, que dificultam o
assentamento  das  telhas.  A cumeeira  e  os  espigões  deverão  ser  arrematados  por  meio  de  componentes  cerâmicos,
especialmente projetados para este fim. O encaixe das telhas deverá ser perfeito para evitar possíveis infiltrações. Deverão
ser usadas telhas terminais nas laterais dos telhados.

6.3 Calha de fibra de vidro, espessura de 3 mm, desenvolvimento 450 mm

Assentamento de calha de fibra de vidro na terminação de um painel do telhado ou no encontro de duas águas de telhado.
Deverá ser executada depois da cobertura. A inclinação deverá ser uniforme, com valor mínimo de 0,5 %. As telhas de beiral
deverão ter um cobrimento mínimo de 8 cm sobre a calha, a fim de evitar infiltrações por retorno da água.

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). As calhas serão apoiadas em
suportes de sustentação, espaçados de um metro. As emendas serão feitas com resina, catalisadores e fibra de vidro.

6.4 Tubo de queda em tubo de PVC branco de 100 mm

Instalação de tubos de PVC para captação de águas pluviais provenientes das calhas das coberturas. Estes tubos descerão
pela parede,  fixados com braçadeiras e encaminharão as águas pluviais até a caixa de inspeção. Deverão ser usadas
curvas para mudança de direção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual
(EPI). 

7. PISOS

7.1 Contra-piso em concreto simples, e=5 cm.

O concreto deverá ter um fck = 15 Mpa. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura
do concreto. Não deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O
concreto  deve ser  curado  com molhagens diárias,  durante  7  dias.  Uso de mão-de-obra habilitada.  Uso  obrigatório  de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Sobre a superfície limpa, regularizada e bem apiloada,  fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser
usados como referência do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item. 

O concreto é lançado sobre o terreno umedecido,  distribuído sobre a superfície a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. A superfície deve ser regularizada com auxílio de régua metálica, própria para esta finalidade.

7.2 Regularização desempenada de base para revestimento de piso, argamassa de cimento e areia sem peneira,
traço 1:3, e=3 cm.



Regularização da base já executada com   argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 3 cm. Destina-se
principalmente a pisos térreos. A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, arredondamento de
cantos, embutimentos e fixações de tubos, conforme o projeto. 

A superfície  deverá  estar  limpa e seca.  Uso  de  mão-de-obra  habilitada.  Uso  obrigatório  de Equipamento de  Proteção
Individual  (EPI).  Os  níveis  da laje  ou base  deverão ser  verificados  e as  mestras  executadas  imediatamente antes da
aplicação da argamassa.

A camada de regularização deverá ser preparada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.  Após a aplicação da
argamassa  a  superfície  final  será  sarrafeada  e  desempenada.  Poderá  ser  polvilhado  cimento  (0,5  kg/m²),  antes  de
desempenar a superfície. A espessura da argamassa deverá ser de pelo menos 3 cm.

7.3 Passeio de acesso e em torno do edifício em piso de concreto simples, acabamento lavado, e = 7 cm.

Piso  em concreto  20 Mpa preparo  mecânico,  espessura 7  cm. Deve-se cuidar  para que as  condições  climáticas  não
interfiram na aplicação e cura do concreto. Não deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da ação direta do
sol logo após a aplicação. O concreto deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias. 

Sobre a superfície limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser
usados como referência do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item. 

O concreto é lançado sobre o terreno umedecido,  distribuído sobre a superfície a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente.  A superfície  deve  ser  regularizada  com  auxílio  de  régua  metálica,  própria  para  esta  finalidade  e  ter
acabamento liso. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

7.4 Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, e=12 mm.

Será executado piso e soleiras (vãos de portas internas) de alta resistência tipo granilite,  c/ tonalidade clara, conforme
indicação  das Plantas  do  Projeto  Arquitetônico.  Será  utilizada  de  alta  dureza  e  granulometria  específica,  grupo  B  de
resistência mecânica, conforme normas da ABNT, obedecendo a especificações do fabricante. 

Deverá ser executado à base de basalto e quartzo, excluindo-se qualquer tipo de calcário. O acabamento da superfície
deverá  ser  polido  nas  áreas  internas,  e  nas  áreas  externas  deverão  ter  acabamento  liso,  bem como receber  resina
poliuretânica.

Deverá conter baixo teor de finos,  que absorvem muita água, diminuindo a resistência à abrasão. Dever-se-á buscar o
mínimo consumo de cimento. Não será admitido que os perfis plásticos e metálicos especificados no projeto arquitetônico
sofram emenda.

Os perfis plásticos deverão ter 20 mm de altura, 3 mm de espessura. Os pisos de alta resistência serão executados em
duas fases distintas: a execução do contra-piso ou capa niveladora e a execução da camada de alta resistência. Deverá ser
dimensionado para tráfego médio, com juntas plásticas e acabamento será polido.

Somente deverá ser aplicado sobre laje ou lastro de concreto. Esta base de concreto deverá estar suficientemente áspera,
livre de impregnações tais como óleos, graxas, grânulos soltos ou friáveis, ou de qualquer outro tipo. Em caso da superfície
estar muito lisa, recomenda-se que seja feito um apicoamento para garantia de perfeita acomodação das camadas que
serão superpostas.

Após a limpeza, a base deverá ser lavada e saturada de água. Procede-se à aplicação das juntas que deve ser feita a partir
de pontos de nível previamente determinados. Utiliza-se um fio de nylon que, devidamente posicionado nos referenciais
obtidos através de pontos de nível, proporciona o nivelamento e alinhamento que a junta deverá seguir. 

Sob o caminho do fio, deve-se aplicar chapisco de cimento e areia de traço 1:2 e argamassa de cimento e areia de traço
1:3. Respeitando-se o alinhamento e nivelamento do fio, introduz-se a junta na argamassa que deverá ser pressionada de
modo a não cobrir mais que 3/5 de sua altura, bem como, não ultrapassar 2 cm de largura de cada lado. Durante a cura, a
argamassa deverá ser sulcada, para facilitar sua aderência às demais camadas.

A base de concreto deve ser chapiscada com argamassa de traço 1:2, cimento e areia. Lança-se sobre a base o contra piso
de correção,  que é uma argamassa de cimento e  areia no traço 1:3,  devendo ser  bem compactado e  desempenado,
deixando-o já com o rebaixamento equivalente à espessura a ser preenchida pelo produto de alta resistência.

A espessura do produto de alta resistência deverá ser de 12 mm, recomendando-se um rebaixamento ligeiramente menor
uma vez que pela retração normal da argamassa ele tende a aumentar.

Quando a espessura do contrapiso de correção tiver que ser superior a 3 cm, recomenda-se a adição de brita 0. Neste caso,
mistura-se areia e brita em partes iguais.



Para obtenção de argamassa de alta resistência,  mistura-se o produto específico com cimento e água nas proporções
indicadas  pelo  fabricante.  Sobre  o  contrapiso  ainda  não endurecido,  esta  argamassa  deve  ser  lentamente espalhada,
vibrada e compactada com auxílio de régua vibradora. Posteriormente dá-se acabamento com desempenadeira metálica.

Seis a oito horas após a aplicação da camada de alta resistência deve-se cobri-la com colchões de areia úmida de 2 a 3cm
de espessura, que aí permanecerá durante 4 (quatro) dias, sendo constantemente umedecido.

O polimento deverá passar por três fases de desgaste feito por máquinas politrizes, após a remoção do colchão de areia:

1ª Fase: O desgaste será feito com pedra esmeril  grana 36, onde se obtêm a retirada da nata superficial, o corte e a
homogeneização do agregado;

2ª  Fase: O desgaste  é feito com esmeril  grana 60 ou 80,  onde são retirados  eventuais riscos provocados pela pedra
passada anteriormente. O piso deve ser imediatamente estucado com pasta de cimento (pigmentada com a argamassa de
alta resistência na cor bege claro), aplicada com espátulas, aí devendo permanecer durante pelo menos 72 horas;

3ª Fase: Na última fase o polimento é feito com pedra esmeril grana 120, retirando o estuque conferindo ao piso o aspecto
final.

Estando o piso totalmente seco após o polimento final, o mesmo deve receber uma demão de cera líquida especial. A
espessura  do  piso,  desde  a  superfície  acabada da  camada de alta  resistência  à  base,  deverá  ter  de  3  a  5  cm.  As
interrupções dos serviços, só serão feitas nas juntas plásticas.

Deverá  ser  evitado  durante  a  execução  e  cura  a  ação  de  raios  solares,  correntes  de  ar  ou  variações  bruscas  de
temperatura.  Nas  áreas  ou  compartimentos  onde  houver  ralos  ou  saídas  de  águas,  o  seu  caimento  deverá  ter  uma
declividade mínima de 1% em direção aos mesmos. Respeitar demais procedimentos e orientações do fabricante e/ou
fornecedor, e o Caderno de Encargos da PINI.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se
apresente bem uniforme, e com bom acabamento nas juntas e arremates com paredes, ralos e outros elementos, de 

8. ESQUADRIAS

8.1  Portas em folhas de madeira compensada lisa para pintura (cor branco gelo), alisares e aduelas em madeira
envernizada, na cor natural.

Execução do engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alisar (L=7cm) e folha (as) da (as) porta (s). Para o
engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida, verificar a dimensão do jabre
(rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do projeto. 

Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com sarrafos, seladas, e o nível do
piso já deverão estar definidos, bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da montagem. A travessa
deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de acordo com o nível
do piso fornecido. 

A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira, observando as
bonecas para a colocação de alisares. A aduela será, então, chumbada com  argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia média no traço 1:2:8.  

Para a colocação do alisar será verificado o encontro da aduela com o revestimento. Serão tiradas as medidas das peças e
será feito o encontro da peça vertical com a horizontal de acordo com detalhes fornecidos. O alisar será alinhado pela aresta
da aduela e a distância deste, deverá concordar com os pregos 15x15 sem cabeça, fixados no topo da aduela ou de acordo
com detalhes específicos. Os pregos serão, então, repuxados nos alisares, devendo-se distanciar em 30 cm os pontos de
fixação. 

Para assentar a (s) folha (s) da (s) porta (s) os alisares já deverão ter sido colocados, bem como a soleira e a porta deverá
estar seladas ou com tinta de fundo. As condições da porta deverão ser verificadas de acordo com as especificações das
mesmas, das dobradiças e dos parafusos. Os locais das dobradiças serão marcados na porta e aduela e, em seguida, serão
feitos os rebaixos de acordo com a dobradiça utilizada. Serão furados com broca os locais onde serão parafusadas as
dobradiças e, em seguida, estas serão fixadas na porta. 



Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão parafusadas. A folga entre a porta e o portal será uniforme em
todo o perímetro, de acordo com as normas técnicas. Será verificada a folga e a espessura da porta com a largura do jabre.
Por fim, será verificado o funcionamento da porta.

8.2 Janelas em alumínio anodizado natural (de correr), linha – 25 com vidro liso comum e= 4mm.

Todas as esquadrias de alumínio terão perfis e acessórios  de alumínio anodizado natural.  Por questão da segurança,
especial  atenção deverá ser  dada aos acessórios das esquadrias externas.  Deverão ser instalados de forma que não
possam ser retirados, impossibilitando a entrada de pessoas não portadoras das chaves, quando as esquadrias estejam
trancadas.

Os vidros serão encaixilhados com guarnição de EPDM. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou demais
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

Todos os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio serão de aço inox. As emendas realizadas através de
rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas.

Por questão da segurança, especial atenção deve ser dada aos acessórios das esquadrias externas. Devem ser instalados
de forma que não possam ser retirados,  não permitindo a entrada de pessoas não portadoras das chaves, quando as
esquadrias estejam trancadas.

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina industrial ou óleo, que será
removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da limpeza final e recebimento.

As  esquadrias  de  vãos  envidraçados,  sujeitos  à  ação  de  intempéries,  serão  submetidas  a  testes  específicos  de
estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'água sob pressão, de conformidade com as especificações de projeto.

9 Ferragens / Fechaduras

9.1 Ferragens das portas de madeira

As dobradiças serão cromadas do tipo reforçado, de primeira qualidade.

Fechadura externa - com cilindro para portas externas, para uso em ambientes de tráfego médio ou intenso,  conforme
norma ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55 mm, com cilindro de latão oval, monobloco passante de 4 ou 5 pinos
segredos em latão, contrapinos tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves em latão, com chapa testa falsa e contra
chapa em aço ou latão, trinco reversível e lingueta em zamac, com mola reforçada ou simples. 

Fechaduras internas - para uso em ambientes de tráfego médio ou intenso, conforme norma ABNT NBR 14913. Distância de
broca de 55 mm, em diversos acabamentos, com chapa testa falsa e contra chapa em aço ou latão, trinco reversível e
lingueta em zamac, com mola reforçada ou simples.

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca em latão cromado ou zamac.

Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação.

9.2 Ferragens janelas de alumínio

Fecho tipo concha cega em alumínio para janelas de correr e fecho tipo Max-ar (alavanca em alumínio e contrafecho em
polímero) para janelas basculantes.

As dobradiças serão cromadas do tipo reforçado, de primeira qualidade.

10 Vidros

Vidro liso comum de 4 mm, em caixilhos de alumínio, com gaxeta de neoprene.  O caixilho que vai receber o vidro deverá
ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá
estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e outras impurezas. 

O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao vento. A chapa de vidro deverá ser
colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a
alvenaria ou peça metálica.   

A chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e
as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar
calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. 



O vidro  deverá  atender  às  condições  estabelecidas  na  NBR 11706  -  Vidros  na  construção  civil  e  ter  sua  espessura
determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - vidros na construção civil, sendo sua espessura
mínima de 2,0 mm.  Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. 

Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais que danifiquem suas
superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.  

As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da
construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

A montagem da chapa  de  vidro  deverá ser  acompanhada por  um responsável  (vidraceiro)  e,  após  fixada,  deverá ser
adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob pressão para a fixação
da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida
pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 2 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

Os espelhos serão do tipo cristal, e = 4 mm e terão molduras em perfil de alumínio e compensado 6 mm, plastificado e
colado. As dimensões e colocação deverão obedecer ao detalhamento do projeto.

11. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

11.1 Extintor de pó químico – Classe ABC

Extintor tipo Pó Químico Seco, capacidade 6kg, fabricado em chapa de aço carbono nº. 16, costurado a arco de solda “mig”,
fosfatizado  interna  e  externamente,  pintado internamente  com base  contra  oxidação e  externamente na  cor  vermelho
bombeiro, sobre uma demão de zarcão ou similar. Aprovado pela ABNT conforme Norma NBR-10.721, ampola externa para
pressurização a CO2, em aço carbono sem costura, de acordo com a Norma BR-10.721. Tampa e válvula de segurança em
latão, mangueira de borracha com alma em cordonel de nylon, com bico aplicador tipo pistola com válvula de ação rápida.

11.2 Sinalização de emergência

Placas de sinalização fotoluminescente de Saída (dim.: 15x30cm) e de Extintores (dim.: 15x15cm), conforme Norma.

11.3 Iluminação de emergência

Luminárias de 3 lux para iluminação de emergência.

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas compreendendo força, iluminação e medição deverão satisfazer as normas da ABNT, NRs e as
prescrições da Companhia de Energia local, estando entre elas:

SM04.14.01 - Diretriz de Fornecimento de Energia elétrica em Baixa Tensão - 1ª Edição;
SM 04.14-01.001 -  Normas de  Fornecimento de  Energia Elétrica  em tensão Secundária  de  Distribuição a  Edificações
Individuais - 9ª Edição. 
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão — Requisitos de desempenho: 
NBR  5410  –  Norma  Brasileira  Regulamentadora  para  Instalações  Elétricas  de  Baixa  Tensão,  elaborada  pela  ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas); 
NR  10  –  Norma  Regulamentadora  que  prescreve  os  critérios  de  Segurança  em  Instalações  e  Serviços  envolvendo
Eletricidade.
NBR 13570 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público
NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas

A Contratada  fornecerá,  instalará  e  interligará  todos  os  painéis,  disjuntores,  chaves,  luminárias,  lâmpadas,  tomadas,
interruptores,  bandejamento,  dutos,  fiações,  abastecimento  e  demais  materiais  e  equipamentos,  conforme  o  projeto
fornecido pelo IFBA.



Todo e qualquer material colocado na obra pela Contratada que seja considerado imperfeito ou de qualidade inferior pela
Contratante  deverá  ser  trocado  imediatamente  por  material  novo  e  com  a  qualidade  desejável.  Mesmo  que  não
especificado,  os materiais  deverão ser  aplicados  em conformidade com as especificações fornecidas e instruções dos
respectivos fabricantes e/ou fornecedores, Deverá ainda ter o selo de certificação da NBR, ISO ou INMETRO.

Todos os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade e todas as instalações deverão ser revisadas e testadas
antes da entrega.

A alimentação do prédio se fará a partir da subestação abrigada conforme projeto de instalações elétricas e normas da
concessionária local (COELBA). Os dutos de alimentação serão subterrâneos.

A proteção contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tensão deverá ser feita através da utilização de disjuntores
termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 tipo caixa moldada (acima de 100A) e NBR NM 60898 (até 100A) instalados nos
diversos  quadros  de distribuições.  Deverá  ser  mantida  a  uniformidade  de fornecedores,  ou  seja,  todos  os  disjuntores
deverão ser de um mesmo fabricante.

Todas as prescrições impostas pelos fabricantes deverão ser seguidas à risca. Nenhuma parte viva dos circuitos poderá
ficar exposta ou desprotegida de isolamento. 

Todo o sistema de combate a incêndio deverá ter encaminhamentos individuais e protegidos por eletrodutos.

13.1 Condutores Elétricos

Os condutores elétricos a serem instalados deverão possuir isolação em PVC, com classe de tensão de 750V ou 1kV,
classe de encordoamento – classe 1, 2 ou 3 para cabos de entrada, 4, 5 ou 6 para cabos de instalações internas de acordo
com a NBR NM-280.

As bitolas dos condutores deverão ser compatíveis com as cargas dos circuitos correspondente. Os fios regidos ou flexíveis
deverão obedecer a um padrão de qualidade e segurança (normas pertinentes), sendo admitidos os de fabricação de alta
qualidade.

Todos os condutores deverão  ser  instalados  de forma que  os isentem de esforços  mecânicos  incompatíveis  com sua
resistência, de maneira que, quando completada a instalação, o sistema esteja livre de curto-circuito.

Fios elétricos deverão seguir o seguinte código de cores: 

Fase R: Vermelho
Fase S: Branco
Fase T: Marrom
Neutro: Azul
Terra: Verde-Amarelo
Retorno: Cinza

As emendas em cabos isolados da classe 0,6/1kV deverão ser efetuadas com conector de pressão apropriado para esse
fim, isoladas com fita tipo autofusão (borracha EPR) e cobertura com fita isolante plástica (PVC).

Nos cabos de classe tensão 450/750V, as emendas para fios e cabos de bitola até 6mm2 deverão ser torcidos sobre o
próprio cabo, estanhados e isolados com fita isolante plástica (PVC). Para bitolas maiores que 6mm2 as emendas deverão
ser feitas utilizando-se conector de pressão apropriado para esse fim, isoladas com fita tipo autofusão (borracha EPR) e
cobertura com fita isolante plástica (PVC).

As emendas deverão ser executadas após o processo de enfiação, não podendo ser submetidas aos esforços mecânicos

de puxamento dos cabos.

13.2 Eletrodutos



Os eletrodutos correrão embutidos em paredes,  lajes e pisos, sendo obrigatório o emprego de eletroduto rígido do tipo
roscável com material não propagante de chama em toda a instalação.

O eletroduto do ramal de entrada deverá ser enterrado com profundidade de 600mm deve ser concretado em toda sua
extensão.

Caso haja eletrodutos rígidos aparentes, estes deverão ser adequadamente fixados por braçadeiras metálicas, em bitolas
que garanta sua estabilidade, de modo a constituírem um conjunto de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o
peso dos condutores e os esforços na sua enfiação.

Antes de iniciar a enfiação dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos e verificadas a continuidade de suas seções,
com passagem de uma bucha de estopa, de modo também a retirar-se a umidade e a poeira da obra.

13.3 Luminárias 

13.3.1 Luminárias internas 2 x 32W:

Serão utilizadas luminárias de sobrepor em lajes de concreto e de embutir para forros.

Deverão ser completas para duas lâmpadas fluorescentes tubulares (conforme indicação em projeto de elétrica).

Corpo da luminária em chapa de aço tratada e pintura externa na cor branca, refletor e aletas parabólicas com acabamento
especular de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento, alojamento para reator no próprio corpo, dimensões: altura 113
mm, largura de 150mm (para uma lâmpada) largura de 300 mm (para duas  lâmpadas)  e comprimento 1200mm (para
ambas).

13.3.2 Luminárias para iluminação de emergência

Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de
11w, Unitron ou similar.

13.4 Caixas de Passagem

Deverão ser empregadas, caixas de passagem em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores, nos pontos de
instalação de aparelhos e disjuntores, bem como nos postos de entrada ou saída dos condutores na canalização.

Nas caixas de passagens, embutidas no piso,  deve ser observado o cuidado de enchê-las com papel jornal durante o
enchimento do contra-piso, de modo a evitar-se ao máximo a presença de argamassa no interior das mesmas.
Logo se concluam os serviços de massa, as caixas devem ser limpas e desobstruídas.

As caixas de passagem em concreto deverão ser drenadas. No caso de existir lençol freático superficial, deverá ser previsto

um sistema de drenagem com dutos, garantindo deste modo o não enchimento das caixas.

13.5 Tomadas

Serão utilizadas tomadas F+N+T, 2P+T e universais, com placa 4”x 2”, com marca conceituada no mercado nas cores a
combinar, distribuídas conforme os projetos elétricos. As tomadas para ar condicionado incluirão conjunto arstop de embutir,
com capacidade, conforme indicação no projeto elétrico.

13.5 Interruptores

Deverá acompanhar a mesma marca e linha das tomadas, com placa 4”x 2”, de uma, duas ou três seções, cor a combinar,
incluirá eletrodutos, fios e demais acessórios.

13.6 Quadros de distribuição



Os quadros deverão ser confeccionados e montados por empresa especializada para serem entregue já finalizados no local
do empreendimento.

Serão confeccionados em chapa de aço SAE, com espessura mínima de 2,17mm, tratada com desengraxante alcalino e
pintura epóxi,  cinza RAL 7032, equipado com porta de mesmo material. Deverá ser embutido na parede com todos os
materiais de boa qualidade, e os disjuntores serão etiquetados indicando os circuitos correspondentes. Todos os quadros
deverão ser devidamente aterrados. Verificar os barramentos conforme projeto elétrico.

Todos os quadros serão providos de aterramento de acordo com o determinado pela concessionária de energia local. Todos
os circuitos serão protegidos por disjuntores compatíveis com sua respectiva carga.

13.7 Sistema de Aterramento

Será formado por uma malha, com cabos de cobre nú # 50mm² e hastes de terra de   5/8” x 2,40m de aço cobreado,
devendo esta malha ser interligada à malha de aterramento da subestação em no mínimo dois pontos e ao sistema de
proteção contra descargas atmosféricas - SPDA formando um sistema único e equipotencial de aterramento. 

Será executado aterramento com hastes de cooperweld, diâmetro 5/8" x 2,40 m, incluindo conectores, resistência de terra
menor que 10 ohms. Utilizar malhas independentes para tomadas de uso geral e malha para sistema de ar condicionado.

O sistema de aterramento deverá ser interligado a todos os quadros projetados de distribuição de energia aos demais
quadros, o qual fará alimentação dos circuitos parciais. Os reatores das luminárias e as carcaças deverão ser aterrados
assim como todas as partes metálicas.

Serão instalados dispositivos “DR” para proteção dos circuitos de uso geral e tomadas que atendem áreas molhadas. 

O esquema de aterramento adotado no projeto é o TN-S (Terra e Neutro separados) desde o quadro geral da instalação que
distribui a alimentação de energia no prédio.

Cada  quadro  de  distribuição  de  energia  possuirá  barra  de  terra,  nesta  barra  de  terra  serão  aterrados  os  circuitos
secundários, os reatores das luminárias, as tomadas e os pontos de força para equipamentos de ar condicionado. Nos
quadros serão instalados supressores de transientes à base de varistores, para todas as fases. As conexões do aterramento
deverão ser realizadas com solda exotérmica.

Deverá ser realizada medição do valor da resistência de terra, sendo emitido relatório para a Fiscalização, para que seja
verificado o projeto da malha de aterramento e se este atende aos requisitos necessários.

Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra dos quadros de energia com miliamperímetro, admitindo - se o
máximo de 100 miliamper. No caso de que a corrente seja superior, deverá ser emitido relatório para a Fiscalização, a qual
determinará quais medidas a serem tomadas. As caixas de inspeção serão do tipo suspensa. A caixa de inspeção de
concreto terá as dimensões 30x30x40cm para haste de aterramento.

14. LÓGICA 

Todos  os  materiais  utilizados  e  todos  os  procedimentos  adotados  deverão  obedecer  rigorosamente  a  normas
internacionais  específicas,  de  forma a garantir  a  qualidade  e  a  padronização das instalações.  As  normas a serem
observadas para o projeto em tela são as seguintes:

EIA/TIA 568 A Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
EIA/TIA 568 B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
EIA/TIA 606 Administration  Standard  for  Telecommunications  Infrastructure  of  Commercial

Building
NBR 5410:97 Instalações elétricas de baixa tensão - procedimento
ABNT  NBR  NM
60898:04

Disjuntores  para  proteção  de  sobrecorrentes  para  instalações  domésticas  e
similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados
NBR 11301:90 Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime

permanente (fator de carga 100%)

14.1 Canalizações

Os diversos tipos de condutos que podem ser utilizados para a passagem dos cabos, interno aparente e sob o piso falso 
são: canaletas, eletrodutos, perfilados e eletrocalhas. 



a) Deverá  possuir  um  eixo  primário  de  distribuição  em  perfilados  ou  eletrocalha,  quando  possível,  com  descidas
perpendiculares e derivações através de tubos, canaletas, caixas e demais complementos em PVC. Estas descidas,
obrigatoriamente devem serem feitas em cantos de paredes. 

b) O percurso das canalizações deverá ser o mais retilíneo possível e sempre obedecendo a estética do ambiente. 
c) O dimensionamento das canalizações deverá ser feito de forma a deixar, após a passagem de todo os cabos, 20% de

espaço livre. 
d) Todas as canalizações devem ser adequadamente fixadas, através de fixações apropriadas, de modo a constituírem um

sistema de boa aparência e de firmeza para suportar o peso e a passagem dos cabos. 
e) Todos os cabos deverão estar dentro de canalizações, não sendo permitidas fiações exposta. 
f) Quando da necessidade de perfurar piso, laje e/ou paredes para a passagem de canalizações, esta perfuração deverá

ser feita do tamanho o mais próximo do diâmetro da canalização. Qualquer perfuração maior, deverá ser recomposta a
superfície perfurada, com o mesmo material e cor. 

g) As canaletas a serem utilizadas devem ser de PVC não propagantes a chamas, na seguinte ordem preferencial: 
 Canaleta de PVC 20x10 mm, cor bege, tipo Sistema X para alcançar pontos elétricos em parede 

 Canaleta  de  PVC 50x20  mm,  cor  bege,  tipo  Sistema  X,  para  passagem aparente  do  cabeamento,  conforme
quantidade e cabeamento a passar 

 Canaleta  de PVC 110x20 mm,  cor  bege,  tipo Sistema X,  para passagem aparente  do cabeamento,  conforme
quantidade e cabeamento a passar (onde não for possível a utilização da canaleta 50x20 mm) 

 Canaleta  de  PVC  30x30  mm,  cor  cinza,  para  passagem  aparente  do  cabeamento,  conforme  quantidade  e
cabeamento a passar 

 Canaleta  de  PVC  80x50  mm,  cor  cinza,  para  passagem  aparente  do  cabeamento,  conforme  quantidade  e
cabeamento a passar 

 Canaleta de PVC 20x10 mm, cor cinza, duto-piso para alcançar pontos elétricos em piso 
h) Para emendas, arremates e terminações de canaletas, deverá ser utilizado matajuntas. 
i) Os eletrodutos a serem instalados devem ser de PVC não propagante a chamas, rígidos ou flexíveis, roscáveis ou

soldáveis. 
j) Caixas  de  derivação  ou  passagem  devem ser  utilizadas  quando  haja  trechos  contínuos  retilíneos  de  eletrodutos

maiores que 15 metros, sendo que, nos trechos com curvas, essa distância deve ser reduzida de 3 metros para cada
curva de 90o. 

k) Em cada trecho de eletroduto, entre duas caixas, podem ser previstas, no máximo, três curvas de 90o. Em nenhuma
hipótese, podem ser previstas curvas com deflexão superior a 90o. 

l) As caixas devem ser instaladas em lugares facilmente acessíveis e devem ser providas de tampas. 
m) Os eletrodutos flexíveis não podem ser emendados, devendo ser contínuos de caixa a caixa. 

14.2 Sistema de Cabeação

Do sistema de cabeação é previsto a instalação de pontos em par metálico categoria 6 ligando os pontos das estações de
trabalho ao rack do devido site, descrito na tabela do sub-item 5.2 de infra-estrutura.

Instalação de forma estruturada em racks de piso ou parede, para as conexões metálicas e ótica distribuída em diversos
sites, com os seus pacth-panel, switch e os guias de cabos horizontais, afim de atender a demanda deste edital e possíveis
solicitações futuras.

 

O Sistema de cabeação será baseado em cabos UTP (Unshielded Twisted Pair),  de 4 pares, categoria 6 e padrão de
conectorização  EIA/TIA 568-B 2-1.  Estes  cabos  serão lançados  através  da infra-estrutura  descrita,  da  seguinte  forma:
Partindo dos centros de fiações existentes e a serem instalados, sairão os cabos UTP Cat. 6 e o cabo de fibras óticas do
tipo multímodo 4FO, que seguirão através de eletrodutos PVC até atingir os locais dos pontos. 

Todos os cabos UTP serão terminados em patch panels instalados em Rack, deve ser provido organizadores de cabos e
identificação dos  cabos  UTP no  rack.  Na extremidade da  estação de  trabalho serão fixados  conectores  RJ-45 fêmea
instalados em tomadas com 01 posição para o usuário e com 02 posições para laboratórios e sala de treinamento. Em cada
uma das tomadas será instalado um adapter cable RJ-45 para conexão com os terminais.

14.3 Encaminhamento

Toda localização dos pontos a serem instalados, constam em plantas disponíveis em meio impresso na licitação para cópia
quando da visita técnica, os novos pontos serão instalados nos ambientes atualmente descritos como se segue:

 Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, incluindo localização dos ambientes em plantas devem ser dirimidos na visita
técnica, após a qual a empresa assume possuir o total conhecimento de todos os detalhes do projeto solicitado. 



 Poderão  ser  realizadas  mudanças  de  localização  de  pontos  em um mesmo ambiente  ou  site,  de  acordo  com a
conveniência da Instituição, durante a execução do serviço, bem como mudanças de encaminhamento por motivos de
viabilidade técnica, caso se julgue necessário para a manutenção da qualidade do serviço.

 Na  rede  de  dutos  externos  serão  utilizados  dutos  de  PVC  e  galvanizados  enterrados,  em  bitolas  e  dimensões
proporcionais à quantidade de cabos ópticos neles instalados. Para a distribuição interna, utilizaremos canaletas de
PVC, eletrodutos de PVC e galvanizados com as devidas conexões apropriadas, para a passagem dos cabos UTP Cat.
6.

 Serão  utilizados  acessórios  específicos  da  linha,  tais  como  conduletes,  luvas,  reduções,  cotovelos,  caixas  de
passagens, e etc., a fim de garantir o perfeito resultado estético da instalação.

14.4 Cabo Par Trançado (UTP)

Cabo  par  trançado  não  blindado  (UTP),  condutores  sólidos  de  cobre,  4  pares,  24  AWG,  capa  externa  de  PVC não
propagante  à  chama,  categoria  6  conforme  os  requisitos  da  norma  ANSI/TIA/EIA-568B.2-1;  características  elétricas
garantidas pelo fabricante para freqüências de até 250MHz.Cabos: Cabo metálico - UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4
pares, categoria 6.

14.5 Cabo Óptico Multimodo uso interno/externo

Fibras do tipo multimodo, com núcleo de 62,5 revestidas em acrilato -  diâmetro 0,250mm, revestimento das fibras em
termoplástico pigmentados em cores e resistentes à propagação de chama - diâmetro 0,9mm, núcleo: 4 fibras reunidas
helicoidalmente - diâmetro 2,4mm, elemento de tração em feixes de aramida distribuídas no núcleo, revestimento externo
em termoplástico resistente a intempéries e à propagação de chama, classe LSZH, na cor laranja - diâmetro, projetado,
fabricado e fornecido atendendo padrão ISO 9001.

14.6 Conector RJ-45 fêmea

Conector RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568B, categoria 6, atendendo a norma ANSI/TIA/EIA-568B 2-
1.

14.7 Painel de Passagem (Patch-Panel)

Painel de passagem de 24 portas montado em rack de 19”, categoria 6, obedecendo aos requisitos da norma ANSI/EIA/TIA
568 B.2-1;  conectores frontais RJ-45,  8 vias, em níquel  revestido com camada de ouro,  pinagem T568B; terminais de
conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; painel frontal construído em
chapa de aço com 1,5mm de espessura, proteção contra corrosão, pintura resistente a riscos, acabamento em epóxi na cor
preta  e  identificação  numérica  das  portas;  suporte  traseiro  para  braçadeiras;  1U  de  altura;   área  disponível   para
identificação telefonia/lógica. 

14.8 Patch-cables

Terão  1,00m  mínimo  de  comprimento  com  conectores  RJ-45  M8v,  pinagem  T568B  em  ambas  as  extremidades;
confeccionado com cabo par trançado não blindado (UTP), de 4 pares, condutores extra flexíveis de 24 AWG, capa externa
de PVC, certificado para categoria 6, atendendo às especificações ANSI/TIA/EIA-568B.2-1. Para IDC os patch-cables serão
idênticos com duas vias, uma ponta com RJ45 e a outra com IDC100, 2 vias.

14.9 Adapter cables

Terão 2,50m de comprimento; conectores RJ-45 (macho, 8 vias), pinagem T568B, protegidos por capas plásticas em ambas
as extremidades; confeccionado com cabo par trançado não blindado (UTP) categoria 6, 4 pares, condutores extra flexíveis
de 24 AWG; capa externa de PVC; certificado para categoria 6, atendendo às especificações ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.

14.10 Caixa de tomadas

Serão para uso aparente com uma ou duas posições, corpo em termoplástico de alto impacto e não propagante à chama
((UL 94 V-0), compatíveis para todos os conectores M8v. 

14.11 Espelho para tomada de parede simples (4x2) com suporte para 2 conectores



Espelho para tomada de parede simples ( 4”A x 2”L), em material termoplástico, cor cinza, com tiras de identificação, fixado
à parede através de parafusos, suporte para até dois conectores de encaixe; fornecido com, pelo menos, um conector de
encaixe RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568B, categoria 6, atendendo a todas as especificações da
norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1. Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários à montagem da tomada, incluindo
parafusos,  adaptadores  (se  necessários)  e  módulos  acopladores  cegos  em  número  suficiente  para  ocupar  todos  os
encaixes do espelho não utilizados.

Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários à montagem da tomada, incluindo parafusos,  adaptadores (se
necessários) e módulos acopladores cegos em número suficiente para ocupar todos os encaixes do espelho não utilizados.

14.12 Rack 

 Rack padrão 19”, fechado com chave, de parede, altura de 16U, profundidade de 450 mm, estrutura monobloco com
teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, espessura 0,91 mm, laterais ventiladas removíveis em
chapa de aço SAE 1020, espessura 0,90 mm, porta em chapa de aço SAE 1020, espessura 1,20 mm, com visor em PS
(poliestireno) e fechadura com duas chaves, furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola e
acabamento em pintura epóxi e proteção anti-corrosão. Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a fixação do rack à
parede e, na base 1 abertura (oblonga) de 127 x 25 mm permite a entrada e saída de cabos. 

14.13 Guias de cabo horizontais padrão 19”

1U de altura, estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta; 
Guias  de  cabo  verticais  para  fixação  do  cabeamento  horizontal  e  dos  cabos  de  manobra  (patch-cables);  tamanho
correspondente à altura do rack; estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta;

14.14 Régua elétrica

Com  pelo  menos  6  (seis)  tomadas  tripolares  (2P  +  T),  padrão  19”.  Deverão  ser  fornecidos  todos  os  componentes
(parafusos,  porcas, etc) necessários para a fixação dos equipamentos, bem como para a montagem de acessórios na
quantidade máxima suportada pelo rack.

14.15 Lançamento de cabo metálico (UTP)

Horizontal  e  Vertical:  Lançamento de cabo UTP através de infra-estrutura existente,  composta  de eletrodutos.  De fácil
acesso aos pontos de passagem.

14.16 Montagem de tomada lógica

Crimpagem do cabo UTP em Jack RJ-45 com terminais IDC 110, obedecendo ao padrão T568-B; encaixe no espelho e
fixação da tomada.

14.17 Montagem de patch-panel

Conectorização do cabo UTP nas terminações IDC 110, obedecendo ao padrão T568-B. Os cabos deverão ser fixados na
parte traseira do patch-panel, organizados em feixes, através de braçadeiras plásticas. 

14.18 Certificação metálica

Terminados os  serviços  de  reestruturação,  todos  os  pontos  refeitos  e os novos  dos  ambientes  da Rede deverão  ser
certificados ao nível de cada tomada. Devem ser analisadas, por equipamento de medição (field tester) que atenda o nível
de precisão IIe (TIA/EIA-568-A-5 ou TIA/EIA-568-A-2), para cada canal, as seguintes propriedades: metragem, mapa de
fiação (wire-map), atenuação,  NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, perda de retorno (RL), ACR e PSACR. 
Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas pela EIA/TIA para Categoria 6, padrão T568-B, para freqüências
de até 250 MHz. Os segmentos de testes incluirão cabos de ligação ("patch-cords") e painéis de passagem (“patch-panels”),
desde o conector RJ-45 do computador até o conector RJ-45 da estação.

Deverá  ser  fornecida  documentação  associando  a  porta  do  patch-panel  ao  ponto  de  rede,  as  suas  identificações  e
localizações. E deverão ser entregues projetos “As Built” em CAD, com anotação dos locais de abrangência das instalações
e dos encaminhamentos dos cabos, e tabela com os dados da Certificação contendo, pelo menos: tipo e localização dos
cabos utilizados na confecção da rede, tabelas das medições efetuadas em cada tomada.



Todos os testes devem ser realizados de forma bi-direcional e, num mesmo relatório, devem constar os laudos das duas
extremidades do ponto testado. Todos os pontos devem permitir uma banda passante mínima de 250 Mhz, a nível de canal.

Todos os componentes dos links ópticos, após sua instalação, serão testados e certificados com o uso de equipamentos do
tipo POWER METER, a fim de verificar a qualidade do sinal e níveis de perda (DB).
Os procedimentos de certificação deverão ser acompanhados por funcionário da DGTI.

14.19 Montagem de rack

Instalação de todos os acessórios e equipamentos,  tais como: patch-panel,  concentrador (hub), guias de cabo e régua
elétrica. Instalação dos patch-cords, interligando os pontos ativos do patch-panel para o concentrador, utilizando as guias de
forma a garantir a melhor organização dos cabos e facilitar posteriores manutenções. 

14.20 Lançamento de cabo ótico

Lançamento  de  cabo  ótico  através  de  infra-estrutura  própria,  interligando  o  rack  principal  às  demais  concentrações
existentes. Deverão ser observadas as limitações de curvatura e carga às quais o cabo pode ser submetido.

14.21 Emenda Ótica

Emenda de fibra ótica através de fusão por descarga elétrica. Em cada emenda deverá ser aplicada luva de proteção de 40
ou 60mm. O equipamento deverá inspecionar, após a fusão, o ângulo de clivagem, erros de emenda e estimativa de perda,
devendo o limite desta última ser, para fibras multimodo, de 0,05 dB. Os procedimentos de  emenda ótica deverão ser
acompanhados por técnico da DGTI.

14.22 Distribuidor Ótico

É ideal para Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma
ANSI/TIA/EIA-568C.3, uso interno e instalação em racks ou brackets, para cabeamento vertical ou primário, em salas ou
armários de distribuição principal, na função de administração e gerenciamento de backbones ópticos, ou para cabeamento
horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect), na função de distribuição de serviços em sistemas
ópticos horizontais. 
As condições e locais de aplicação são especificados pela norma ANSI/TIA/EIA-569 - Pathway and Spaces Possibilita a
aplicação em sistemas tradicionais com emenda por fusão utilizando uma bandeja de emenda e/ou com terminação direta
(conectorização em campo ou cabos pré-conectorizados) seguindo o padrão de placas LGX®. Altura de 1U, largura de 19”,
acabamento em pintura epóxi e proteção anti-corrosão, cor preto, compatível com os conectores .LC, MT-RJ, SC, ST e FC,
e com as fibras óticas Multmodo(50 e 62,5 mm )

14.23 Certificação Ótica

Devem ser analisadas, por equipamento de medição (field tester) que atenda o nível de precisão IIe (TIA/EIA-568-A-5 ou
TIA/EIA-568-B-2), para cada fibra, as seguintes propriedades: metragem, atenuação máxima (dB/Km) e perda de retorno,
para comprimentos de onda de 850 e 1310nm, devem ser testada para todos os links a conexão para conexões Ethernet a
1Gbps. Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas pela EIA/TIA 568-B. Deverá ser entregue relatório em
meio  magnético  e  em  papel  encadernado  contendo  o  resultado  detalhado  de  todos  os  testes.  Os  procedimentos  de
certificação deverão ser acompanhados por técnico da DGTI.

14.24 Identificação

Todos  os  pontos  e  painéis  da  rede  serão  identificados  com anilhas  padrão  Hellerman nos  cabos  e  etiqueta  adesiva
plastificada de 9mm ou 12mm, de acordo com a norma EIA/TIA 606, fixados nos seguintes pontos: frente do patch-panel
(fita adesiva plástica de 9mm), término do cabo no fundo do patch-panel (anilhas padrão H050 em suporte AT1) e chegada
na tomada (anilhas padrão H050 em suporte AT1).

Nos espelhos das tomadas serão feitas as identificações, com etiqueta adesiva plástica de 9 mm, na janela transparente,
própria para este fim. Os links da rede e ligações entre switch serão identificados com anilhas padrão Hellerman, de acordo
com a norma EIA/TIA. Cada componente da rede deverá ter um identificador único, em conformidade com a norma EIA/TIA
606.

14.25 Identificação ótica



Os links da rede e ligações entre switch serão identificados com anilhas padrão Hellerman nas fibras, cordões e extensões,
e etiqueta adesiva plástica 9mm ou 12mm fixados nos FOBs e DIOs, de acordo com a norma EIA/TIA. Cada componente da
rede deverá ter um identificador único, em conformidade com a norma EIA/TIA 606.

14.26 Centro de Concentração

Devera ser em rack padrão 19" (dezenove polegadas), fechados, com porta com visor em  acrílico e chaves.  Deverão ter
capacidade para agrupar todos os itens de instalação de rede (patch-panel,  organizador de cabos horizontal,  régua de
tomadas) e os equipamentos de rede.

14.27 Certificação e Testes

Todos os componentes da cabeação, após sua instalação serão testados e certificados com o uso de equipamentos do tipo
CABLE SCANNER,  fornecido pela executora do serviço.  Serão fornecidos, como resultado desta certificação, relatórios
contendo o laudo de aferição de cada segmento instalado para utilização no futuro, em procedimentos regulares de medição
da cabeação.

A certificação de categoria 6 consiste nos testes específicos de  NEXT,  wire map, comprimento, impedância, atenuação,
capacitância e resistência loop, que serão realizados pelo equipamento em cada segmento UTP. Os produtos categoria 6
são testados e certificados para atender a taxas de transmissão de até 1 Gbps com comprimento máximo de 100 metros por
segmento, de acordo com a norma EIA/TIA 568.

Todos os componentes do links ópticos, após sua instalação serão testados e certificados com o uso de equipamentos do
tipo POWER METER, fornecido pela executora do serviço, a fim de verificar a qualidade do sinal.

14.28 Identificação

Todos os pontos e painéis da rede serão identificados com anilhas padrão Hellerman e adesivo Brother - PT 110 - 9mm, de
acordo com a norma EIA/TIA 606 fixados nos seguintes pontos: frente do  patch panel (adesivo Brother - PT 110 9mm),
entrada do cabo no  patch panel (anilhas padrão H050 em suporte AT1) e chegada no ponto (anilhas padrão H050 em
suporte AT1). 

Nos espelhos das tomadas será feita a identificação, com adesivos Brother - PT 110 - 9mm, na janela transparente, própria
para este fim. A identificação será feita de acordo com os critérios já utilizados na execução da rede anterior, atendendo-se
as conveniências da Instituição.

14.29 Garantia

A fornecedora do serviço deverá assegurar uma garantia de ao menos 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação do
cabeamento, bem como de 12 (doze) meses para toda a infra-estrutura implantada, modificada, adaptada e aproveitada
(incluindo Racks, dutos, passagens e patch-panels pré-existentes aproveitados na execução do serviço) e todos os  serviços
realizados.

15. PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

15.1 Pintura em parede interna / externa com tinta látex acrílica

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. Serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de
pintura a que se destina.

As paredes serão pintadas somente após a limpeza do material resultante do lixamento. Cada demão de tinta só poderá ser
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
duas demãos sucessivas. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e massa, e após cada demão de massa.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, etc). Os
salpicos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

Toda superfície pintada deverá apresentar,  depois de pronta,  uniformidade quanto à textura,  tonalidade e brilho (fosco,
semifosco e brilhante).

Só serão aplicadas tintas de 1ª (primeira) linha de fabricação.



Internamente e externamente sobre as paredes e forro, serão aplicadas 02 (duas) demãos de tinta:

 PVA látex para interior, sobre duas demãos de massa acrílica e selador à base de PVA látex ou acrílico, nos locais e
cores especificados no projeto arquitetônico e planilha orçamentária. Todos os materiais serão de primeira qualidade.

 Acrílica  para  exterior,  aplicada  sobre  duas  demãos  de  massa  acrílica  e selador  acrílico  em 1 demão,  nas  cores
especificadas no projeto arquitetônico e planilha orçamentária. Todos os materiais serão de primeira qualidade.

 Epóxi, para paredes internas, sobre duas demãos de massa acrílica e selador, nos locais e cores especificados no
projeto arquitetônico e planilha orçamentária. Todos os materiais serão de primeira qualidade.

15.2 Pintura em verniz para peças de madeira (três demãos)

Para a aplicação do verniz deve-se verificar as condições da madeira que, por sua vez, deve estar seca, isenta de óleos,
graxa, sujeira, resinas exsudadas, resíduos de serragem e outros contaminantes. 

As esquadrias submetidas ao acabamento de verniz não devem estar sujeitas ao tempo e as peças devem ser protegidas
logo após a sua colocação para não  serem manchadas com outros  materiais utilizados  na obra.  Uso de mão-de-obra
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

O preparo da superfície deve ser feito  de acordo com as condições encontradas:  remove-se a resina exsudada, se a
madeira é resinosa, com 2 demãos de 20 a 25 gr, de goma laca dissolvida em 100 ml de álcool etílico, lixa-se superfície no
sentido das fibras e remove-se o pó por escovamento e/ou pano embebido em aguarrás.

Aplica-se uma demão de selador para madeira, diluído conforme recomendações do fabricante e, depois de seco, lixa-se
levemente a superfície, eliminando o pó. Faz-se a calafetagem dos furos existentes. 

Então, deve-se aplicar a primeira demão de verniz diluído conforme orientação do fabricante, espera-se 12 a 24 h e lixa-se
levemente, eliminando-se o pó. Aplica-se a segunda demão e depois a terceira. O acabamento final deve ser uniforme,
regular, sem falhas ou imperfeições.

15.3 Impermeabilização de viga baldrame com manta asfáltica, e=4mm

Execução de impermeabilização com manta asfáltica de 4,0 mm de espessura. Deverão ser obedecidas rigorosamente as
recomendações  das  normas  e  especificações  regulamentadoras  existentes.  As  superfícies  a  serem impermeabilizadas
deverão ser cuidadosamente limpas. 

Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). A superfície deverá ser
regularizada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 sobre chapisco do mesmo traço. Deverá ser aplicada camada
de imprimação e após esta completamente seca, aplicar a manta cuja emenda, se necessária, deverá ser feita com sobre
posição de 10 cm das mantas. Deverá ser aplicada a proteção mecânica (chapisco) e sobre este, proceder o levantamento
da alvenaria cuidadosamente, para não ferir a impermeabilização.

16. FORROS

16.1 Placa de gesso pré-moldada, encaixe macho-fêmea, dimensões de 60 x 60 cm ou 65 x 65 cm

Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, a ser utilizado para fechamento de tetos. A base de
sustentação poderá ser a parte inferior de lajes ou a estrutura da cobertura. Para o arremate de encontro entre o forro e a
parede deverão ser instaladas, na parede, peças apropriadas de acabamento. O forro deverá ser pintado. 

Uso de mão-de-obra especializada.  Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Deverá ser marcado, em
todo perímetro  da parede,  o  nível  determinado do pé direito,  fixando-se fios flexíveis entre as  paredes  paralelas, que
servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das placas deverão ser fixados na base de
sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame galvanizado.  

As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras e, na face não exposta, deverá ser executado um
rejuntamento com pasta de gesso  e fios de sisal (juta cardada).  Deverá ser aplicado um material isolante, como malha
inteiriça de fibra (tela de juta) ou um cartão especial (papel japonês), em ambas as faces, ou uma camada de lã de vidro ou
outro material  apropriado,  na parte superior  da placa,  para aumentar  o grau de isolamento acústico do forro.  Na face



aparente, o rejuntamento deverá ser feito com pasta de gesso. A superfície aparente deverá estar lisa e sem irregularidades,
pronta para receber a pintura.

17. ARREMATE

17.1 Rodapé em madeira de lei, h=7cm, e=2,0cm

Assentamento  de  rodapé  em  madeira  de  lei  aparelhada,  para  recobrir  o  encontro  entre  piso  e  parede,  e  para  dar
acabamento entre revestimento acústico e parede. As peças deverão ter as dimensões de altura e espessura especificadas
e comprimento, quando possível, no total da parede. As peças de madeira deverão ser planas, sem deformações, com
textura lisa e uniforme e abaulada na extremidade superior. 

O rodapé só devem ser fixados na parede, após a execução do piso. A peça de madeira pode ser  encerada após o
assentamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Será fixado na
parede por meio de parafusos atarrachados em pedaços de madeira, previamente chumbados na parede, ou através de
parafusos e buchas de nylon ou PVC, embutidos na parede. 

Os parafusos deverão ser colocados em intervalos máximos de 50 cm. Os parafusos deverão ter diâmetro entre 4,2 mm e
5,0 mm, cabeça chata com fenda, comprimento em torno de 45 mm, e deverão ser embutidos na peça de madeira. Nos
encontros das peças de madeira, seja no sentido do alinhamento da parede ou em ângulo, deverão ser feitos cortes a 45°
para o encaixe ou o arestamento. Os furos deixados pelo parafuso na madeira deverão ser preenchidos com uma massa
plástica formada por cola de PVC e pó de serra da própria madeira.

17.3 Soleiras de granito cinza Andorinha polido, e=2,0cm e L=15 cm

Deverão ser executadas nos vãos das portas de acesso às áreas externas, soleiras em granito Andorinha, com 2cm de
espessura, obedecendo rigorosamente às dimensões dos vãos e largura. Caso haja necessidade da regularização da laje
ou do contrapiso para conseguir-se os desníveis indicados no projeto, aplicar nata de cimento e cola específica, espalhada
com vassoura e depois  proceder a regularização conforme indicado nas considerações gerais. Os cortes das peças, caso
necessário, deverão ser com ferramenta adequada do tipo Makita elétrica.

 As placas de granito serão então colocadas sobre a nata de cimento, de 15 cm, comprimindo-as individualmente com o
cabo da colher ou com martelo de borracha, ajeitando-as para proceder-se o alinhamento, e finalmente batidas com régua
em toda a superfície revestida, para nivelamento, de forma que fiquem bem fixadas, niveladas, esquadrejadas e não se
desagreguem do piso com sua utilização normal. É importante observar que as placas devem estar submersas em água 12
horas antes.

Após o assentamento, placas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos de argamassa sequem,
pois sua limpeza posterior é extremamente difícil.

17.4 Peitoril em granito cinza Andorinha polido, e=2,0cm e L=15,0 cm, assentado com argamassa mista de cimento,
arenoso e areia no traço 1:1:4

Assentamento de peça para arremate da parede do vão da janela, na altura da parte inferior. A peça de mármore deverá ter
a largura especificada, o comprimento na medida do vão da esquadria mais 4 cm. 

As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, com textura uniforme e polida. É importante que o peitoril tenha
sua seção em degrau para o interior, caso a abertura da janela permita, de modo que a água que escorre pela esquadria
não penetre no cômodo. A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. 

O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo como dosagem inicial as
proporções 1:1:4 de cimento, arenoso e areia média, em volume. A peça deverá ser aplicada com um caimento de cerca de
10% para o exterior com pingadeira para evitar o escorrimento da água pela parede. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

O peitoril será assentado penetrando 2,00 cm de cada lado da parede no vão da esquadria. Sobre a camada de argamassa
mista de cimento, arenoso e areia média no traço 1:1:4, nivelada, será lançado o pó de cimento, que formará uma pasta
sobre a qual o peitoril deverá ficar completamente assentado, nivelado ao longo da esquadria, com a declividade desejada,
no sentido transversal e com sua borda livre da parede, para a atuação da pingadeira. 

A peça de mármore será limpa de qualquer resíduo de argamassa. Caso a espessura da parede seja superior a largura do
peitoril, deverá ser executado o devido arestamento da parede, de modo a completar o acabamento.



19. PAISAGISMO / URBANISMO

19.1 Preparo de terreno com terra vegetal

Aplicação de terra vegetal adubada em toda área de abrangência do projeto, visando atingir o nivelamento desejado e
atender às especificações de plantio das espécies vegetais a serem utilizadas. O espalhamento de terra vegetal só deve ser
executado após a limpeza da área a ser trabalhada (capinação, erradicação de ervas, coroamento etc.). 

A terra vegetal a ser empregada deve ser de boa qualidade, rica em matéria orgânica, isenta de pedregulhos e raízes. Uso
de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

A terra vegetal deverá ser espalhada manualmente, com altura mínima de 0,10 m, utilizando-se ferramentas apropriadas.

19.2 Plantio de grama tipo “Batatais” em placas

Aplicação de placas no terreno por justaposição, sendo em seguida submetidas a processo de compressão por zonas, após
o que, serão recobertas por camada leve de terra vegetal previamente adubada, com farta irrigação posterior. 

Cuidados preliminares  no preparo da terra,  fornecimento das  mudas,  umedecimento e  plantio  da  grama.  Deverão ser
indicadas as "espécies vegetais"  a serem aplicadas,  previamente estabelecidas no projeto paisagístico.  A terra vegetal
deverá ser isenta de elementos que possam dar origem a outros tipos de vegetação. 

Cuidados especiais com os sistemas de irrigação e drenagem, evitando-se a saturação do solo, quando na molhação. O
reaproveitamento  de  camadas  superficiais  (camada  orgânica  de  boa  qualidade)  de  cortes  e  aterros  deverá  possuir
espessura mínima de 0,30 m, quanto houver movimento terra na obra, sendo depositada em locais previamente escolhido
para posterior utilização. 

É fundamental  os serviços de limpeza e manutenção da área gramada. Após 30 dias do plantio,  deverá ser adubada
quimicamente com NPK na proporção de 10g/m².  Uso de mão-de-obra habilitada.  Uso obrigatório  de Equipamento de
Proteção Individual (EPI). 

Após o nivelamento aplica-se a terra vegetal numa camada mínima de 0,02 m de espessura, observando que a cota final do
terreno deverá ficar 0,02 m abaixo da cota do meio fio ou outro ponto referencial  existente. Preparado o solo,  colocar
passarelas de tábuas largas ou folhas de compensado, por onde transitarão os carrinhos transportando as placas de grama,
para que não haja pisoteio nem formação de trilha sobre a terra já nivelada. 

Sobre as passarelas é que deverão trabalhar os plantadores. O plantio das placas deve ser iniciado no extremo final da área
em ajardinamento, com os plantadores caminhando de costas e em direção ao ponto de início do jardim. Assim possibilita
um trabalho mais rápido e perfeito, tanto pela facilidade de movimentos como pelo ótimo campo visual da área plantada. 

 As placas são postas unidas, sem nenhuma superposição. Onde houver contornos de canteiros ou passeios, as placas são
recortadas após a colocação, utilizando para isso uma faca bem afiada. 

Executar o umedecimento das placas para facilitar a moldagem no solo.  Feito o estiramento das placas no solo,  para
assentá-las, é preciso batê-los com um soquete de madeira com base quadrada. Compactadas as placas, cumpre recobrir
toda a superfície do gramado com fina camada de terra adubada peneirada, com espessura de 2 cm. Em seguida, aplica-se
uma rega abundante tal como chuveiro fino sobre toda a área.

21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.1 Limpeza da obra

Todos  os  restos  de  materiais,  entulhos,  ferramentas,  equipamentos  e  demais  objetos  deverão  ser  postos  fora  pela
CONTRATADA, após inspeção e autorização do IFBA que constatará a ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.

Pisos, revestimentos, fechaduras,  dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc.  deverão ser totalmente limpos e
polidos com cera e polidores.



A obra  deverá  ser  entregue  totalmente  limpa  e  os  remanescentes  retirados  antes  do  recebimento  da  mesma  pela
fiscalização do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e pinturas. Após
limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água.

22. GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

22.1 Despesas específicas da administração local da obra

Este item é composto de: engenheiro civil  residente, encarregado de obras, material de escritório, ensaios tecnológicos,
veículo  para  engenheiro,  betoneira,  andaimes,  dentre  outros.  Somente  os  profissionais  citados  estão  autorizados  a
estabelecer contatos com a FISCALIZAÇÃO.

 

O engenheiro civil residente deverá possuir acervo técnico compatível com o objeto da licitação. Antes do início das obras a
empresa deverá encaminhar curriculum atualizado e acervo técnico do mesmo para apreciação da DINFRA / PRODIN
/IFBA. 

Todas  as  despesas  com  pagamentos  de  pessoal,  contratados  ou  terceirizados,  bem  como  todos  os  encargos  delas
decorrentes, além de despesas com alimentação, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá propiciar  aos seus  funcionários,  atuantes  em serviços relacionados ao objeto  da  Licitação,  o
atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão
dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas.

Atenção:

As despesas administrativas previstas no item de gerenciamento e administração de obras (item da planilha orçamentária)
serão medidas e pagas proporcionalmente ao percentual de serviços efetivamente executados, seguindo o cronograma
entregue.  Para  esclarecer  a  metodologia,  o  CONTRATANTE seguirá  a  seguinte  fórmula  de  proporcionalidade  para  a
medição desse item: 

∑   valores itens executados no período de medição (exceto item referente ao gerenciamento)  
∑ valores itens do contrato (exceto item referente ao gerenciamento)

No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado será integralmente pago ao CONTRATADO. No
caso  de  atraso  na  execução  do  cronograma,  por  responsabilidade  do  CONTRATADO,  não  caberá  qualquer
complementação dos valores de despesas administrativas. 


