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CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabelecer as 
condições que deverão reger, de acordo com o projeto de Arquitetura, a execução dos serviços 
requisitados pela Contratante. 

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos para execução 
de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, 
fornecimento e emprego de materiais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os ponnenores, aos 
seguintes itens: 
• Desenhos, tabelas, especificações e demais documentos integrantes do Projeto. 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou 
institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras. 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrões 
estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN,  DIN  e outras), quando da 
inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras correspondentes, para determinados 
tipos de materiais ou serviços. 
• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de 
Especificações em sua aplicação. 
• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, estadual ou municipal), relativos a 
materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro de obras e de demais aspectos das 
construções. 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
A placa de identificação da obra, deverá conter informações relativas a natureza da obra, nome 
da empresa executante e dos profissionais responsáveis  coin  seus respectivos registros no 
CREA, conforme modelo do governo federal constante em anexo. 
0 local para posicionamento e fixação das placas  sera  definido pela FISCALIZAÇÃO. 
Os materiais e tintas empregados pela contratada na produção da placa de obra deverão ser de 
boa qualidade de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo da execução da obra. 
A placa será em chapa de aço galvanizada `) 16 ou 18 com tratamento antioxidante, fixada ein 
estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos. 
Após o termino da obra, a placa deverá ser entregue em local especifico a ser determinado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
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BARRACÃO DA OBRA 
O barracão de obras deverá ocupar uma  area minima  de 6x4m  sera  instalado provisoriamente 
na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser executado de acordo 
com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à segurança do trabalho 
e as imposições dos órgãos locais. 
O barracão será construido com pilares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em 
compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fibrocimento onduladas, 
conforme planta em anexo. 
A CONTRATADA devera tomar todas as providências relativas à instalação do barracão da 
obra, conforme necessidade e legislação em vigor. 
Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como barracão, 
equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as  
areas  utilizadas totalmente limpas. 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos 
seguintes: 
Despesas relativas a. placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão indicada pela 
fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos serviços. 
Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como desinstalação e 
limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços necessários para a boa execução dos 
serviços. 
Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água, esgoto, 
energia,  etc.).  
Critérios de medição e pagamento: 

As instalações provisórias constituirão objeto de medição conforme a planilha contratual da 
obra, estando incluidas nos preços as despesas  coin  aquisição, transporte e manuseio de 
materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas incidentes. 

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de  area  construída do canteiro. 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado ou mestre-
de-obras e outros custos a detalhar na composição unitária de preços relativos a administração, 
financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra. 

Critérios de medição e pagamento: 
Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição 
unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução 
da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles 
que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários. 
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Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de 
medição. 

0 pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as obras 
sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser 
reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos 
serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total 
estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 

3. DEMOLIÇÃO 
Equipamentos 
Não se aplica. 

Critérios para quantificação de serviços 
Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolido manualmente sem reaproveitamento 
dos elementos. Este volume pode ser calculado como a  Area  das paredes (descontadas as 
eventuais aberturas) multiplicada pela espessura. 

Critérios de aferição 
Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com marreta. 
Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a 
execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares. 
A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m. 

Execução 
Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 
Checar se os EPC necessários estão instalados. 
Usar os EPI exigidos para a atividade. 
A demolição da parede nianualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a 
parte 
inferior da parede. 

4. SISTEMA ESTRUTURAL 
Esta seção trata das etapas referentes à execução das estruturas de concreto armado, de acordo 
com o projeto executivo, incluindo material e equipamentos para fabricação, transporte, 
lançamento, acabamento, cura e controle tecnológico.  

Norm  as Relacionadas: 
Norma Técnica Brasileira — ABNT NBR 6122/2010 — Projeto e Execução de Fundações; 
disposições para condominios edilicios — Procedimentos -2006; 
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Norma Técnica Brasileira — ABNT NBR 12722/1992 -- Discriminação de Serviços para 
construção de edificios — Procedimento; 
Norma Técnica Brasileira — ABNT NBR 13.531/1995 — Elaboração de projetos de edificações 
— Atividades Técnicas; 
Norma Técnica Brasileira — ABNT NBR 13.532/1995 — Elaboração de projetos de edificações 
— Arquitetura; 
Norma Técnica Brasileira — ABNT NBR 14859/2002 — Laje Préfabricada; 
Norma Técnica Brasileira — ABNT NBR 14931/2004 — Execução de Estruturas de Concreto — 
Procedimento; 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
A escavação consistirá na remoção de solo abaixo da superficie do terreno resultante após a 
limpeza, através de ferramentas e utensílios de uso manual e  sera  empregada para preparação 
de fundações de obras isoladas onde o emprego de equipamentos mecânicos pesados não seja 
possível. 
Os trabalhos de escavação em solo, exceto rocha, serão medidos segundo o volume 
efetivamente escavado. A unidade de medição será o metro cúbico com aproximação 
centesimal e seu preço deverá remunerar todos os recursos necessários, seja de mão-de-obra, 
seja de materiais, seja de ferramentas próprias, seja de equipamentos, para acertos e 
conformações do terreno. 

ARMAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
Para as armaduras, serão empregadas barras de aço de seção circular, de diversas bitolas do tipo 
CA-50/CA-60 conforme indicação. 
Serão observados os números de camadas, diâmetros de dobramento, espaçamento e bitola dos 
diversos tipos de barras. Deverão ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do projeto. 
Antes e depois da colocação em posição, a armadura deverá estar perfeitamente limpa, sem 
ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua 
aderência ao concreto ou sua conservação. 
A impureza  sera  retirada com escava de aço ou qualquer tratamento equivalente. 

CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
As tensões características dos concretos empregados nesta obra, designados pela notação "fck", 
correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5% de  nab  serem atingidos. 
Será empregado para os projetos apresentados o valor de resistência de 30MPa nos elementos 
constituintes da infraestrutura e 20 ou 25MPa para a superestrutura, com exceção das lajes pré-
moldadas. 
O concreto  sera  composto de cimento, Agua, agregados e qualquer componente, a critério da 
fiscalização e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de água, 
retardador de pega, impermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades 
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benéficas comprovadas em ensaios laboratoriais e aprovados pela fiscalização. Estes produtos 
devem assegurar: 
• Trabalhabilidade compatível com as necessidades de lançamento; 
• Homogeneidade em todos os pontos da massa; 
•Apresentar, após o lançamento, compacidade adequada e, após a cura, durabilidade, 
impermeabilidade e resistência mecânica conforme projeto estrutural. 
O concreto e materiais componentes deverão possuir características que atendam às Normas e 
especificações ABNT. Em casos de omissão ou não aplicabilidade, prevalecem as exigências 
de outras normas e especificações de acordo com a fiscalização. 

FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURAS 
Serão executadas rigorosamente confonne dimensões indicadas em projeto, com material de 
boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superfície do concreto por ele envolvido. 
Antes do inicio da concretagem, as formas  sera()  molhadas até sua saturação, e o excesso de 
água  sera  escoado até furos nas formas, que serão vedados em seguida. As juntas serão vedadas 
e a superfície em contato  corn  o concreto deverá estar isenta de impurezas prejudiciais 
qualidade do acabamento. 
0 emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a 
desforma, somente poderão ser utilizados, mediante aprovação prévia da fiscalização e de forma 
a não produzir manchas ou alterações no aspecto externo das peças. 

LAJES PRÉ-MOLDADAS 
As lajes pré-fabricadas denominadas de lajes treliçadas  (LT),  para efeito desta especificação, 
deverão ser executadas rigorosamente dentro das restrições da NBR 14859-1-2002, NBR 
14859,2:2002, NBR 14860,1:2002, NBR 14860- 2:2002 e NBR 14861:2002, no que se refere 
aos casos aplicáveis a lajes pré-fabricadas, de uso corrente na construção civil. 
Utilizar o enchimento com blocos de EPS para locais onde seja necessária a redução no peso 
próprio da laje (aliviando as estruturas de suporte) e maior isolamento térmico e acústico. 
As alturas das lajes serão detenninadas pelo projeto executivo estrutural em função do vão, das 
condições de vínculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso próprio, permanentes e 
variáveis e pela especificação dos concretos e aço utilizados. 
Para estimativas preliminares usar as informações dos catálogos dos produtores. As condições 
ambientais e a vida  fail  da estrutura deverão ser definidas conforme prescrições da NBR-6118. 
Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerâncias para montagem especificadas no 
projeto executivo estrutural ou indicadas pelo fabricante. 
Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas 
ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalações e de estrutura. 
Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, 
salvo excepcionalmente, quando autorizado pela Fiscalização. 
A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte do 
Responsável Técnico da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento 
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das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. Também é necessária a 
constatação da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão 
embutidas na laje. 

CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado 
plastificado (Madeirit) de dimensões conforme projeto, fundido no local. 

5. ALVENARIA 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
Descrição: 
Assentamento de blocos de concreto em alvenaria, espessura 19 cm. 

Recomendações: 
Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o 
peso dos blocos e mante-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 1:0,25:4 em volume sendo parte de cimento, cal e areia. 0 traço 
deverá ser ajustado, excepcionalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Uso obrigatório de equipamento de proteção individual (epi). 

Procedimentos para execução: 
0 serviço  sell  iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma 
camada de argamassa, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do 
bloco corresponderá A. espessura da alvenaria. Caso as dimensões dos blocos a empregar 
obrigarem a pequenas alterações desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo 
empreiteiro, sujeitas a aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração 
qualquer alteração no valor do contrato. Quando os blocos tiverem a face de assentamento 
vazada, a argamassa para assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada 
seguinte deverá ser colocada com auxilio de uma régua, com que se cobrirá os furos dos blocos 
e se impedirá que escorra por eles. As nervuras transversais não levarão argamassa. Os blocos 
da fiada seguinte serão assentados, fazendo-se coincidir os furos com os da fiada inferior e 
tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a amarração dos blocos. 
Deverá ser utilizado prumo de pedreiro para alinhamento vertical da alvenaria. Entre os dois 
cantos ou extremos já levantados, esticar-se á uma linha que servirá de guia, garantindo-se o 
prumo e horizontalidade da fiada. As juntas entre os blocos deverão ser uniformes  coin  
espessura de 10 mm. 

Unidade de medição: 
Para fins de recebimento, a unidade é o metro quadrado 
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Normas Relacionadas: 

NBR 6136/2014 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos 
NBR 10837/2000 - Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto 
Procedimento 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 
Impermeabilização  sell  realizada nas superfícies enterradas e lajes com tinta asfáltica (com 
polímeros tipo  app),  e=3 mm. Item remunera impermeabilização dos blocos de fundação, lajes 
e cinta, evitando infiltrações e outros problemas. 

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS 
PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA N°24, RAIADA, DE ENROLAR 
As laminas de aço utilizadas na linha portas de enrolar em aço são caracterizadas por micro 
perfurações que permitem a circulação do ar nos ambientes das lojas mesmo quando elas 
estiverem fechadas. E ao mesmo tempo, possibilitam mais privacidade a depender da 
intensidade de iluminação interna. 

Material: aço galvanizado a fogo, conforme NBR 7008, revestimento "X-, cristais normais ou 
minimizados. 
Espessura da chapa: #24 (0,65mm) 
0 Furo: 1/8" (3,18mm) -  EC:  5,0mm 
Largura livre recomendada: até 3,00m 
Aplicação usual: sistema manual 

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA 
Descrição: 
Colocação e acabamento de porta de alumínio anodizado com 01 folha de abrir, com veneziana, 
perfil serie 25, inclusive ferragens e puxadores. 

Recomendações: 
Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a esquadria e o vão 
deverá ser uniforme em todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o 
funcionamento da esquadria. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento 
de Proteção Individual (PPI). 

Procedimento para execução: 
0 assentamento será iniciado posicionando-se o requadro de acordo com o nível do piso 
fornecido. O requadro será posicionado no vão e chumbado na alvenaria com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. 

Unidade de medição: 
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Para fins de recebimento, a unidade de medição er, a unidade. 

Normas técnicas: 
ABNT NBR 13756:1996 - Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em EPDM para 
vedação — Especificação 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

Características: 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas de vidro, inclusa guarnição 
Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual. 

Execução: 
Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na 
alvenaria; 
Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando 
a posição e o tamanho adequados; 
Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro 
da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; 
Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados; 
Preencher previamente com argamassa os perfis "U" das travessas inferior e superior do quadro 
da janela, aguardando o endurecimento da massa; 
Com auxilio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a 
esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e 
alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de 
fachada); 
Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento interno da 
parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência da posição em 
relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; 
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as  pupas  
("chumbamento com argamassa"); 
Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os 
respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; 
Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, 
retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento 
Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares guarnições de acabamento 
no perimetro da janela. 
Não está incluso contramarco. 
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Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 
ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação; 

Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de 
Edificações Públicas (2' edição): TCU, SECOB, 2009. 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas metálicas.; 
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas metálicas; 
Porta de abrir em aluminio com divisao horizontal para vidros, acabamento anodizado natural, 

' 4 P.7 '11 A vidros IMAUSU sembG grit=/-1• / visLa , C  x v cm; 
Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm com 
buchas de náilon n° 10; 
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo 
ser substituído por selante a base de  silicone.  

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões 
especificadas na composição. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade forani considerados os oficiais e apenas os 
serventes que auxiliam na instalação da porta, seja no encunhamento e na fixação, ou no 
transporte de materiais no andar de instalação, 
Foram consideradas perdas para os parafusos e para o selante. 

PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", 
COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 
3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS 

TTENS F  SUNS CAR  ACTFRiSTICAS 
Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas metálicas.; 
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas metálicas; 
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MAGALHÃES 
DE ALMEIpA 
Para uona N.43.9alhaes  ma's  veliz. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Porta de abrir em aluminio com divisao horizontal para vidros, acabamento anodizado natural, 
vidros inclusos, sem guarnicdo/alizarivista , 87 x 210 cm; 
Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm com 
buchas de náilon n° 10; 
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo 
ser substituído por selante a base de  silicone.  

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões 
especificadas na composição. 

CRITERIOS DE fkl7ERIÇA,̀ 0 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os 
serventes que auxiliam na instalação da porta, seja no encunhamento e na fixação, ou no 
transporte de materiais no andar de instalação; 
Foram consideradas perdas para os parafusos e para o selante. 

EXECUÇÃO 

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e  coin  a previsão de folga, 
2mm no topo e nas laterais do vão; 
Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha 
de porta para que a mesma não seja danificada; 
Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 
e alinhamento da porta com a face da parede; 
Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 
Retirar a esquadria do vão e executar os fui-os necessários na venalia, utilizando 1oroca de 
vidia com diâmetro de lOmm; 
Retirar o pó resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de 
nailán; 
Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o 
processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 
Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o 
marco. 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
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MAGÁLHAES 
ALMEIDA 

Par 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Pedreiro  coin  encargos complementares: oficial responsável pela instalação de esquadrias; 
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; 
Janela de alumínio  Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. Pode ser substituído por 
janela basculante de alumínio de dimensão diferente (ver item 7 Infollnações Complementares); 
Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, 
comprimento * 32 * mm; 
Se'ante de  silicone  neutro monocomponente. 

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Utilizar a  area  total de esquadrias, em metros quadrados. 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o le-v-antamento dos  indices  de produtividade foram  co  siderados u operdrios que estavam 
envolvidos na instalação da esquadria; 
Foram consideradas perdas no consumo de espuma expansiva 

EXECUÇÃO 
Com auxilio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do 
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na 
base; 
Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no 
contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; 
Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; 
Aparafusar a esquadria no contramarco; 
Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. 
Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares guaniições de acabamento 
no perimetro da janela. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOG45) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
Itens e suas características: 
Pedreiro com encargos complementares: responsável pela marcação e elevação da alvenaria; 
Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades; 
Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16  turns,  50x50x7cin; 
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média preparo mecânico  coin  
betoneira de 600 litros. 
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MA G-ALHÃES 
DE ALMEIDA 
Pura  urna  Marjalhaeri multi Veil,.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Equipamento: 
Não se aplica. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a  area  liquida das paredes de alvenaria, incluindo a primeira fiada. 

Critérios de aferição: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes 
que estavam envolvidos diretamente com o serviço de alvenaria; 
Foram consideradas perdas por entulho no consumo dos blocos; 
Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo da argamassa. 

Execução: 
Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 
paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar um gabarito 
das juntas, executar a primeira fiada; 
Elevação da alvenaria - molhar as faces que entrarão em contato com a argamassa, assentar as 
peças com juntas a prumo, utilizando argamassa aplicada com colher de pedreiro; 
Conferir que a inclinação das aletas conduza as Aguas pluviais para o exterior do edificio; 
Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do rejuntamento. 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE,  ESP  = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC  III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

Itens e suas características: 
Graniteiro: responsável pela marcação, corte, fixação e instalação da divisória; 
Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em 
todas as tarefas; 
Divisória em granito,  coin  duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumbii ou 
outros equivalentes da região, espessura 3,0 cm; 
Argamassa colante tipo AC  III  E; 
Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bi componente, pastoso (ti.xotropico). 

Equipamento: 
Serra circular de bancada com motor elétrico de 5  HP,  com coifa para disco de 10 polegadas. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a  Area  total de divisória, em  in?,  instalada. 

Critérios de aferição: 
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MAGALHÃES 
DE ALMEIDA  
Para umo Magalhhe5 rnai. t,t,z.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes 
que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução, 
Foram consideradas perdas de material; 
Para o cálculo das horas produtivas e improdutivas da serra circular, considerou-se: 
CHF': corte de painéis, piso e parede; 
CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 

Execução: 
Medir e cortar as placas, se necessário; 
Marcar na parede a posição da abertura; 
Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; 
Posicionar (sem fixar) a placa na parede; 
Marcar no piso a abertura; 
Cortar o piso com seira circular e retirar os resíduos com talhadeira; 
rytt1/4.,at  at gam  CtSSCI, riaS amt. IUI EiS UG  pat  çttC C  ¡JIM/  G IINCLI a  tit  Nitut ta, 

Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; 
Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; 
Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; 
Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira; 
Retirar o excesso de argamassa e adesivo. 

GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, 
COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS 
(QUADRO) DE 1.1/2" Cl FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO 
Itens e suas características: 
Serralheiro com encargos complementares; 
Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 
Barra de ferro redonda, e = 1/2", 0,994 kg/m (*Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 
T ubo de aço galvanizado  coin  costura, classe leve,  TON  44 0 fl  1/2"), e 3,00 min, *3,48* 
kg,/m (NBR 5580); 

Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* 
kg/m (NBR 5580); 
Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m 
(NBR5580); 
Tubo de aço galvanizado  corn  costura, classe leve, DN 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m 
(NBR5580); 
Chapa de aço grossa, ASTM A36, e - 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m; 
Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 110 mm  
Eletrodo revestido AVv'S - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. 

Equipamento: 
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MAGALHÃES 
DE: ALMEIDk, 
Para urna Magalhaes mait, trolfz. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Não se aplica. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar o comprimento de guarda-corpo, em projeção horizontal, instalado. 

Critérios de aferição: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os oficias e 

ajudantes envolvidos na montagem e instalação da peça; 
Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos perfis e eletrodos; 

Não inclui tratamento superficial (pintura anticorrosiva). 

Execução: 
Conferir medidas na obra; 
Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; 
Ti,ixar perfeitamente todas as linhas de curtese perfaração executadas n-os pelf:is e chapas, 
eliminando todas as rebarbas; 
Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores mecânicos, com 
profundidade  minima  de 90 mm, e respeitando a distância  minima  de 5cm da borda do concreto; 
Soldar as peças horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme projeto; 
Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se 
necessário; 
Soldar a  ban-a redonda em "L" nos montantes e soldar os corrimãos sobre as barras; 
Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO =1112", EM ALUMÍNIO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
Serralheiro com encargos complementares; 
Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 
Suporte de parede para coninião em alumínio (*Insunio a ser cadastrado no SIINTAPI); 
Perfil de alumínio anodizado, tubo com diâmetro externo  di  1 1/2"; 
Rebite de  alum  inio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) para fixação do 
corrimão ao suporte; 
Bucha de  nylon  sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, 
cabeça chata e fenda phillips para fixação do suporte à parede. 

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Utilizar o comprimento do corrimão instalado. 
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DE ALMEIDI- 
Para urna Magalhaes F 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os oficias e ajudantes 
envolvidos na montagem e instalação da peça; 
Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos perfis e eletrodos; 
Não inclui tratamento superficial. 

EXECUÇÃO 
Conferir medidas na obra; 
Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha de  nylon;  
Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; 
Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; 
Montar o corrimão sobre os suportes utilizando os rebites; 
Utilizar luvas de alumínio para emenda de trechos; 
As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 
cm em relação ao inicio e ao término da escada ou da rampa. 

8. REVESTIMENTO 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIES 
Execução do emassa.mento dever ser realizado com massa acrilica Suvinil ou Coral, indicado 
para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer superfície de alvenaria para posterior aplicação 
de pintura acrilica Suvinil ou Coral. 
Recomendações: 
Deve ser aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. 
Para superfícies excessivamente absorventes, deve-se aplicar um fundo selador anterior ao 
emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI). 

Procedimento para execução: 
Deve ser aplicada coni a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superficie em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a  la  demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme 
orientação do fabricante, a superfície deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de 
eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2' demão corrigindo o nivelamento e, após o período de 
secagem, proceder o lixamento final. 

Unidade de medição: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 
TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. 
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DE ALMEIDA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Itens e suas características: 

Cerâmica esmaltada tipo esmaltada comercial, padrão popular, de dimensões 20x20 cm; 
Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 
preparada conforme indicação do fabricante; 
Argamassa para rejunte. 

Equipamentos: 
Não se aplica. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos devem ser descontados 
(portas, janelas  etc.).  

Critérios de aferição: 
Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por 
resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. 
0 esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o revestimento 
cerâmico, foi contemplado nos  indices  de produtividade apresentados. 

Execução: 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e 
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm 
sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 
de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 
Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 
Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada paia 0 tipo de cerâmica deverá ser 
observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

PINTURA 

Todo material a ser utilizado na execução da pintura deverá ser de  la  qualidade. As superficies 
a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de 
pintura a que se destinem. 
Caso apresente vestigio de óleo, gordura ou graxa nas superfícies, os mesmos deverão ser 
removidos de acordo com orientação do Fabricante da tinta a ser aplicada, para que não haja 
problema  corn  a pintura sobre estas superfícies. 
Após o lixamento e antes de qualquer demão de tinta, as superfícies deverão ser 
convenientemente limpas com escovas e panos secos. 
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MA GALHAES 
DI  ALMEIDA  
Para utriEi malt,  Feliz. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

A poeira deverá ser totalmente eliminada da superfície, porém, tomando-se precauções 
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem 
inteiramente. 
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a umidade não 
prejudique a aderência e nem cause a formação de bolhas, soltando a pintura. 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
observando-se um intervalo de 24 horas, no  minima,  entre demãos sucessivas, salvo quando 
indicado de outra forma. 
Igual cuidado deverá haver entre demãos de massa, observando-se um intervalo mínimo de 48 
horas, após cada demão de massa, salvo quando indicado de outra forma. 
Os trabalhos de pintura em locais não totalmente abrigados serão suspensos em dias chuvosos 
ou, quando da ocorrência de ventos fortes que possam transportar poeira ou partículas em 
suspensão no ar. 
As superfícies pintadas deverão ser manuseadas apenas depois de decorrido o tempo limite 
estabelecido pelo fabricante. Durante a aplicação, as tiritas deverão ser mantidas 
homogeneizadas com consistência uniforme. 
A mistura, homogeneização e aplicação da tinta deverá estar de acordo com as instruções do 
Fabricante. Todo serviço deverá ser efetuado de maneira esmerada, de modo que as superfícies 
acabadas fiquem isentas de escorrimentos, respingos, ondas, recobrimentos e marcas de pincel. 
A superfície acabada deverá apresentar, depois de pronta, textura completamente uniforme, 
tonalidade e brilho homogêneos. 
Devem ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de tintas em superfícies 
não destinadas a pintura (esquadrias e ferragens, vidros, pisos,  etc.),  utilizando-se mantas de 
tecido ou plástico, papel, fitas crepe e outros. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão 
ser removidos enquanto a tinta estiver ainda fresca, utilizando-se um removedor específico. 
Após toda etapa de lixamento, a superfície deverá ser limpa com escova de pelo e em seguida 
com pano seco, a fim de remover todo o pó antes da aplicação da demão seguinte. 
Todos os custos de materiais e mão de obra para executar a pintura (pincel, solvente, selador,  
etc.)  devein estar incluidos nos itens de pintura. 

Itens e suas características: 
Tinta acrílica  premium,  cor branco fosco — tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha  Premium.  
Equipamento: 
Não se aplica. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a  Area  de parede efetivamente executada, excetuadas as  Areas  de requadro_ 
Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas  etc.).  

Critérios de aferição: 
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MAGALHAES 
IDE ALMEIC A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Não inclui a preparação da superficie  corn  selador e massa corrida; 
Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas 
demãos; 
0 esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos 
está contemplado na composição. 
Execução: 

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 
de qualquer aplicação; 
Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. 

Informações complementares: 
Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como  Premium,  uma vez 
que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna 
mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho 
não se aplica para as tintas econômica e  Standard.  

Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil — Tintas para edificações não industriais — 
Classificação; 

ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não 
industriais - Preparação de superfície. 

9. PISO 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO  
liens  e suas características: 
Operador de betoneira - carrega, descarrega e opera a betoneira; 
Areia média — areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%; 
Cimento  Portland  Composto CP 11-32; 
Betoneira com capacidade de 4001. 

Equipamento: 

Betoneira: capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor elétrico trifásico, 
potência 2  CV,  sem carregador. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Não se aplica. 
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Critérios de aferição: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os operários que estavam 
envolvidos com o preparo da argamassa; 
O traço indicado na composição refere-se a volume de matenais; 
Foi considerado um volume de água equivalente a 15% sobre a massa de materiais secos para 
o preparo da argamassa; 
Para o cálculo do consumo de insumos para a produção da argamassa, foram consideradas as 
sobras de argamassa ao final do dia; 
Foram separados o tempo produtivo  (GIP)  e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da 
seguinte forma: -> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; -> 
CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho; 
O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo, considerando 
a capacidade de mistura do equipamento; 
0 tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências 
bibliográficas, 
0 tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo. 

Execução: 
Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la; 
Lançar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar água restante aos poucos 
até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos; 
Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do equipamento. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRE 
5 M2 E 10 M2. 
Itens e suas características: 
Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm; 
Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 
preparada conforme indicação do fabricante; 
Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas 
cerâmicas. 

Equipamentos: 
Não se aplica. 
Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A  Area  de projeção das 
paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. 

Critérios de aferição: 
Para os cálculos foi utilizada uma área de cozinha representativa das obras analisadas. 
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Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por 
resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. 
0 esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o revestimento 
cerâmico, foi contemplado nos  indices  de produtividade apresentados. 

Execução: 
Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, 
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre  
Area  tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de 
abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 
Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 
Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser 
observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 
Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com 
auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos  continuos  de vai e vem. 
Limpar a  Area  com pano umedecido. 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM 
Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito bem limpo 
e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado e aprumado 
ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. 
Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, e não 
ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de plástico. As juntas devem ser fixadas 
com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulação de 
1,00x1,00ni garante melhor planicidade do revestimento. Prepare a massa  corn  o cimento 
branco, areia, Agua e os agregados de granilite, de acordo com as instruções do fabricante. A 
argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. Após, lançar o agregado puro do 
granilite por cima da massa aplicada anteriormente. 
Use um rolete (que pode ser feito com cano de  PVC  preenchido com concreto) para compactar 
os agregados na massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A 
recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento. 
Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura). 
Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de  gabs  36 e 60. Em 
seguida, iniciar 0 processo de estucamento, com  us()  do esmeril grão 120, em que se espalha 
cimento branco puro e Agua, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda 
um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o 
resultado do polimento. 
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Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para tirar o 
excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso. 
0 acabamento final pode ser feito  corn  cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, 
isto já com a superfície seca. 
Os revestimentos de Granilite Polido, são constituídos de uma de uma argamassa de cimento 
branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para pisos e (25:40:80 kg) para 
paredes. A espessura  minima  da camada de revestimento em granilite é de 8 mm. Concluidos 
os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação 
dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas. 

Normas Relacionadas: 
NBR 11801/ 2012 - Argamassa de alta resistência mecânica para pisos. 

PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50X50 CM 
Piso de borracha colada: A superficie existente, onde  sera  aplicado o piso ttji, deve estar 
perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. Devem -se evitar 
dias úmidos e chuvosos para execução do serviço. Lixar o verso do piso com lixa de ferro 
40/80/100 para abrir os poros da borracha. Passar cola de contato a base de  neoprene  no verso 
das placas e na superfície do piso, em  area minima  de 10 m2. Aguardar a evaporação do solvente 
até o ponto de aderência da cola para iniciar o assentamento das placas. Atentar para o perfeito 
alinhamento entre as placas e para que não forme bolhas de ar, garantindo-se a maxiama 
aderência das placas no piso. Após execução do serviço, aguardar 24 horas, no mínimo, para 
liberar o piso ao trafego.  

Norm  as Técnicas: 
ABNT N13R 16071-3/2012 —  Playgrounds  - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos 
absorventes de impacto. 

CALCADA CONCRETO DESEMPENADO 151'1,1Pa - ESPESSURA = 5CM (ftC/BC) 
Itens e suas características: 
Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais como: 
lançamento, adensamento e desempeno do concreto. 
Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos 
passeios 
Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades necessárias para 
execução do passeio. 
Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 
Madeira: utilizada como RH-ma para conter o concreto. 

Equipamentos 
Não se aplica. 
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Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeios que utilizam concreto feito em obra e 
sem uso de armaduras. 
Esta composição pode ser utilizada para passeios entre 6cm e 12cm de espessura. 
Não há diferença significativa desta composição com as composições de piso de concreto, para 
as espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se utilizar essa referência 
para ambos os casos. 

Critérios de Aferição: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os pedreiros, os 
carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para 
execução do passeio. 
As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de camada 
granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição especifica de cada serviço. 
As produtividades desta composição não contemplam nos  indices  o transporte do concreto; 
porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de concretagem que 
prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica. 
A fabricação das fôrmas está contemplada nos  indices  de produtividade dos carpinteiros. 
Foi considerado o reaproveitamento das fôrinas igual a 4 vezes. 
Foi considerado no consumo e na produtividade que há  fen-ma nas duas laterais do passeio, que 
a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a cada 2 m. 

Execução: 
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as fôrmas que servem 
para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 
Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 
concreto; 
Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 
Por ultimo, são feitas as juntas de dilatação. 

Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 12255:1990 — Execução e utilização de passeios públicos. 

10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 

Será executado conforme Projeto de Instalações Hidro sanitárias, atendendo as necessidades de 
cada ambiente. 
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• Método Executivo 
Manuseio, Transporte e Estocagem 

• Manuseio 
Durante o manuseio, face à leveza dos tubos de  PVC,  deverão ser evitados o atrito e o impacto 
com materiais pontiagudos, metálicos ou com pedras, para preservar, principalmente, as pontas 
e as bolsas. 

Os tubos com diâmetros menores ou iguais a 110mm, deverão ser agrupados em feixes 
amarrados com fita plástica, de modo a facilitar a conferência e o manuseio. 
Na amarração dos feixes deverão ser utilizadas cordas leves. Nunca serão usados arames ou 
correntes. 
A composição dos feixes deverá permitir a sua movimentação, com comodidade, por dois 
homens. 
Tubos com diâmetros superiores a 110mm serão manuseados individualmente ou em grupos 
que permitam sua movimentação, também por dois homens. 

• Transporte 
No Brasil, ainda é permitido o transporte de cargas em carroceria aberta. Enquanto for mantida 
esta prática, fora de uso nos países adiantados, a carga de tubos deverá ter a sua segurança 
quanto ao tombamento melhorada através da colocação de caibros ao longo das grades, 
facilitando, inclusive, a amarração. 
Embora não recomendável, poderão ser permitidas as cargas mistas, isto 6, aquelas formadas 
por tubos de diversos diâmetros, sendo os menores alojados dentro dos maiores. Neste  cast),  os 
feixes serão organizados na descarga, o que fará parte da conferência de recebimento. 

• Estocagem 
Os tubos deverão ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, diâmetro, 
classe, tipo de junta, cor,  etc.,  de maneira a pennitir um manuseio 11161 e a conferência rápida. 
De um modo geral, para uma estocagem correta, deverão ser observados: 
O local de estocagem deverá ser plano, de continuo e fácil acesso a veículos de carga;" os tubos 
deverão ser armazenados em local coberto, a fim de evitar a ação direta da luz solar sobre eles. 
A primeira camada de tubos deverá estar totalmente apoiada, ficando livres somente as bolsas. 
Esse apoio continuo poderá ser constituído de ripões dispostos transversalmente aos tubos e 
distanciados no máximo de 2,00m. 
Nos empilhamentos, as bolsas de tubos contíguos, em uma mesma camada e em camadas 
distintas, deverão ser alternadas, para que não haja 
Alternativamente poderá ser adotado o sistema de camadas alternadas para os tubos não 
enfeixados. 
Recomenda-se uma altura máxima de empilhamento de 1,50m, independentemente do diâmetro 
dos tubos. 
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As conexões de  PVC  serão estocadas abrigadas, separadas por bitola, em caixas ou em 
escaninhos apropriados. As pilhas não deverão ter altura superior a 1,0m. 

Execução das tubulações 
Deverão ser providenciados os seguintes materiais e ferramentas para a execução das 
tubulações  corn  tubos de  PVC  soldáveis: 

• Lixa de pano n°100 
• Arco de serra 
• Lima 
• Pine! 
• Solução limpadora 

Adesivo plástico 
As juntas serão executadas criteriosamente, por profissionais de experiência comprovada, 
devendo ser observados os seguintes procedimentos: 
Inicialmente, a ponta do tubo deverd ser lixada (lixa n° 100), para se melhorar as condições de 
trabalho do adesivo. 0 interior da bolsa da conexão deverá ser limpo. 
A superfície lixada será limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras. O adesivo será aplicado, 
primeiro na bolsa e, depois, na ponta. 
As extremidades serão encaixadas e o excesso de adesivo removido. O adesivo não deve ser 
utilizado para preencher espaços ou fechar furos. 
0 encaixe deverá ser bastante justo, pois sem pressão não se estabelecerá soldagem. 
Concluído o encaixe das peças, deverá se aguardar um período de soldagem de 12 horas, no 
mínimo, para se colocar a rede em carga. 
Durante a execução, as extremidades das tubulações deverão ser mantidas tamponadas com  
"caps"  ou  "plugs".  Esses tamponamentos só deverão ser retirados por ocasião do assentamento 
das peças, não sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para vedação 
provisória dos pontos de alimentação. 
Na execução das juntas soldáveis será utilizado adesivo constituído de um solvente com 
pequena porcentagem de resina de  PVC.  Este adesivo provoca uma dissolução das camadas 
superficiais das paredes das peças em contato promovendo, por conseguinte, a solda das duas 
partes. 
Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em peças de concreto armado, salvo 
se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar a 
integridade das tubulações, em caso de ocorrência de deformações ou dilatações térmicas. 
As tubulações de  PVC  para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas ao 
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem como 
alterações na estrutura física das paredes do tubo. 

• Critérios de controle 
Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao 
fornecimento de materiais e à execução de instalações prediais de água fria com tubos de  PVC  
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rígido. 
Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, s6  sera  permitido o uso de 
tubos, conexões e adesivos do mesmo fabricante. 

• Teste de estanqueidade 
Antes do inicio de execução dos revestimentos, toda a instalação hidráulica  sera  testada quanto 
à estanqueidade, para verificação de possíveis pontos de vazamento ou falhas nas juntas. 
0 equipamento necessário para o teste constará de: 
a. Bomba d'água, elétrica ou manual, capaz de fornecer pressão de até 
8 kgf/cm2  dotada, se necessário, de câmara hidropneumatica acoplada, para evitar oscilações de 
pressão e golpe de aríete" manômetro com calibragem para 10kgf/cm2  e precisão de  at.  0,2 
kgf/cm2, dotado de registro de macho de três vias, para purga de ar, devidamente aferido pelo 
INMETRO, e das conexões necessárias ao acoplamento com os trechos da instalação predial. 
b. As tubulações a serem testadas deverão se encontrar limpas, em carga com água fria a 
urna temperatura de 20° e, o máximo possível, isentas de ar no seu interior. 
c. Inicialmente, o trecho da instalação a ser testado deverá ser delimitado e tamponado. 
d. Escolhido o ponto a ser pressurizado, a agua será injetada sob pressão, lenta e 
gradualmente, até ser atingida uma pressão de valor igual a 1,5 vezes a  maxima  pressão estática 
da instalação, obedecendo a um mínimo de 1,0 kgf/cm2  (10m.c.a.). 
e. Atingido esse valor, a pressão  sera  mantida por um período de 6 horas, após o qual toda 
a tubulação objeto do teste  sera  inspecionada e corrigida, se necessário. 

f. As ocorrências de juntas  corn  defeitos e vazamentos serão anotadas no Livro de 
Ocorrências, o que permitirá ao eng. fiscal)  ao longo da obra, a continua avaliação dos serviços. 
Uma vez constatada incapacidade ou desleixo do(s) encanador(es), poderá ser solicitada a sua 
substituição. Ao término da obra, essas anotações refletirão o padrão de qualidade das 
instalações prediais da referida edificação. 

g. Válvulas e registro  

KIT  DE REGISTRO 
Itens e suas características 
Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis com diâmetro de 3/4" para aplicação 
em instalações hidráulicas de agua. Adaptadores curtos com bolsa e rosca em  PVC  soldável, 
DN 25mm x 

Critérios de aferição 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o 

auxiliar/ajudante A responsável tninhgln pelo transporte horizontal do material no ntvinr de 
execução. Não foram consideradas perdas de conexões, foram considerados esforços de fixação 
provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação). 
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As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais 
das tubulações no teto e parede; passantes em lajes, rasgos e cortes chumbamento. Para tais 
atividades, utilizar composição especifica de cada serviço foi considerado o uso de adesivo e de 
solução limpadora apenas para as conexões. 

TUBOS E CONEXÕES 
Para o esgoto primário interno, os tubos serão de  PVC  rígido branco, diâmetro mínimo de 100 
mm e com ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no 
mesmo padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar. 
Os  ram  ais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de  PVC  rígido 
com ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, 
Amanco ou similar, não sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para fonnar 
emendas ou curvas. 

CAIXA SIFONADA E DE GORDURA 
Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de 
uma caixa de gordura na  area  de serviço coberta, todas as peças em material de  PVC  da 
marca Tigre, Fortilit ou similar, com diâmetro mínimo de 300mm com saída de 100mm  coin  a 
capacidade de 181 com tampa. 
As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo que a primeira, 
nas dimensões de 40 x 40 x 50 cm, deverá ser confeccionada em alvenaria revestida com massa 
e tampa de concreto, com fundo de brita. 

SISTEMA FOSSA — SUMIDOURO 
A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primário de esgoto doméstico, na qual é 
feita a separação e transformação da matéria sólida contida no lodo, e o sumidouro um 
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetração do efluente liquido da fossa séptica 
no solo, este sistema deverá ser previsto e executado, com base na 1\TBR 7229/93, caso a 
localidade do ente federado não disponha de rede pública para esgoto sanitário. 

11. LOUCAS E METAIS 
CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO 
A linha de chuveiros Deca  Flex  possui conforto no banho,  corn  o major espa1hador do segmento, 
sem deixar a economia e a praticidade de lado. Disponível nas opções de parede e com 
desviador e ducha manual. Os chuveiros possuem crivos salientes que facilitam a limpeza, jato 
uniforme e concentrado e acompanha restritor de vazão de 121itros/minuto que proporciona 
uma economia de até 40% de água. 

Atributos 
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Acompanha flexível de 1,8m, maior praticidade no banho 
Possui crivos salientes, que facilitam a limpeza. 
Possui Ducha Articulada, maior conforto para seu banho. 
Possui Jato Tradicional. 

Dimensões 
Altura: 187mm 
Comprimento: 255inm 
Largura: 126mm 
OBS: Dimensões do produto sem embalagem 
Dados técnicos 
Peso Liquido: 1.2 
Peso Bruto: 1.664 
Composição Básica: Liga cobre (bronze e latdo),Aço,Plástico de Engenharia,Elastômeros 
Tipo de Nonnatização: ‘7oluntária 
Tipo de Jato: Jato Tradicional 
Número Norma / Decreto: NBR15206 
Bitola de entrada de água: 1/2” - DN15 
Vazão na pressão min em L/min: 6 
Vazão na pressão mdx em L/max: 12 
Pressão min funcionamento mca: 2 
Pressão  max  funcionamento mca: 40 

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 
Cuba de einbutir  ern  aço inoxiddvel (46 x 30,0 x 12  can)  p-  ara pia de cozinha; 
Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerada a equipe direta composta por 
oficiais e ajudantes que auxiliam na instalação e/ou no transporte horizontal das cubas no 
pavimento em execução; 
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Na verificação da produtividade foram considerados os tempos necessários para a instalação 
propriamente dita, além dos tempos para preparação da equipe e troca de frente de trabalho 
inerentes ao processo; 
Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem  "in  loco"; 
Foi considerada aplicação da massa plástica na superficie de contato da cuba com a bancada e 
ao redor da cuba. 

EXECUÇÃO 
Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxilio de uma espátula. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 
Válvula cromada: desrosquear a porca de aperto; colocar a válvula juntamente com uma das 
vedações da aba no lavatório ou tanque (parte superior). Pode-se também utilizar  silicone  na 
canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações; rosquear a porca de aperto na parte 
inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa 
vedação. 
Sifão flexível  PVC:  Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com 

o tipo de lavatório, pia ou tanque; verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para 
garantir a manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador; ver 
recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador; rosquear a porca superior 
do tubo prolongador diretamente na válvula ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em 
geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior. 
Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade; 
verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto e cortar a extremidade escalonada 
do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo 
completamente. Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxilio de uma 
espátula. 

VASO SANITÁRIO SIFONADO 
Todos os vasos sanitários terão a caixa de descarga acoplada em cerâmica. A instalação deve 
seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução. Todos os 
aparelhos deverão estar isentos de trincas ou arranhões, ou qualquer outra falha ou defeitos de 
fabricação. 
Toda a louça sanitária deverá ter a mesma cor, tom e procedência, preferencialmente branco ou 
branco gelo, conforme orientação da fiscalização. As louças deverão ser de primeira linha, 
ficando a critério da fiscalização, desqualificá-las caso entenda necessário. Tampas e assentos 
dos vasos sanitários deverão seguir cor e padrão de qualidade dos vasos. 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

TENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
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Ver composição SINAPI-SIPCI código 95471; 
Ver insumo SINAPI-SIPCI código 6142. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
0 conjunto de ligação, necessário para o pleno funcionamento do equipamento, está 
contemplado na composição auxiliar integrante desta composição. 

EXECUÇÃO 
Vide recomendações das composições auxiliares 

MICTÓRIO 
Mictório: mictório sifonado de louça branca com pertences,  corn  registro de pressão de 1/2",  corn  
canopla cromada de acabamento simples e conjunto de fixação, acompanha válvula de descarga 
com acabamento em metal cromado e sifão flexível em  PVC.  

BARRA DE APOIO RETA 
As barras de apoio são necessárias para garantir o uso  corn  segurança e autonomia das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Todas as barras de apoio utilizadas em 
sanitários e vestiários devem resistir a  urn  esforço mínimo de 150 kg no sentido de 
utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou Fissuras, ter 
empunhadura conforme Seção 4 e estar firmemente fixadas a uma distância  minima  de 40 
mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. 
Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até 
o ponto de fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes 
intermediários de fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a 
continuidade de deslocamento das mãos. 
O comprimento e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização, 
conforme exemplos apresentados. Quando executadas em material metálico, as barras de 
apoio e seus elementos de fixação e instalação devem  set  confeccionadas em material 
resistente à corrosão, conforme ABNT BR 10283, e determinação da aderência do 
acabamento conforme ABNT NBR 11003. As dimensões mínimas das barras devem 
respeitar as aplicações definidas nesta Norma com seção transversal entre 30 mm e 45 
mm, conforme Figura. 
O comprimento e o modelo variam de acordo com as peças sanitárias às quais estão 

associados. 
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GRANITO PARA BANCADA 
Bancada em granito do tipo andorinha em contato  coin  a parede, acabamento polido com duas 
cubas de embutir ovais. O material deve ser de primeira qualidade, e ser entregue isento de 
qualquer avaria. 

Características e Dimensões do Material: 
Granito cinza andorinha, acabamento Polido 
- Dimensões variáveis, conforme projeto. 
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
- Espessura do granito: 20mm. 

Seqüência de execução: 
A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas 
(Realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser 
feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. 
Nas bancadas, haverá 1/2  parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixação 
com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras receberão apoio em mão 
francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em projeto. 

12. INSTALAÇÕES ELETRICAS 
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de 
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento A. edificação foi 
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 
220V. 
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão  maxima  
admissivel considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão 
até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser  
re dim  ensi onado s. 
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a 
facilidade de manutenção e durabilidade. 
A partir dos QDL, localizado no  patio  coberto, que seguem em eletrodutos conforme 
especificado no projeto. 
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta 
sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem 
lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores 
eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.  
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se 
melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se 
fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 
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13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS DE 30 X 100 CM 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os pedreiros e os 
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução 
Quantificação dos serviços: 
Utilizar a(s) quantidade(s) de caixas ou grelhas, conforme o projeto. 
Utilizar o comprimento de canaletas, a ser efetivamente assentado. 

CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO 
A capacitação para a construção de cisternas envolve a organização de equipes de até dez 
pessoas para participar do processo orientado de aprendizagem de técnicas e suas aplicações na 
construção da cisterna. E destinada a beneficiários/pessoas que pretendem aprender as técnicas 
de construção de cisternas. 
A capacitação ocorre paralelamente à construção demonstrativa de uma ou mais cisternas, tendo 
suas etapas coordenadas por um instrutor já experiente, que explica e demonstra as técnicas e 
os procedimentos de construção. 
0 objetivo do curso é estabelecer um padrão de atuação dos responsáveis pela construção que 
garanta a qualidade da tecnologia, evitando falhas que possam prejudicar ou até comprometer 
o funcionamento adequado da tecnologia. 
A capacitação deverá contemplar, pelo menos, habilidades relativas h: 
Definição adequada da localização da cisterna; 
Definição da capacidade de captação de água a partir das dimensões do telhado; 

Técnicas adequadas de construção, incluindo: 
a. Marcação da borda da cisterna; 
b. Escavação; 
c. Confecção de placas; 
d. Confecção de piso e assentamento de placas; 
e. Amarração da parede; 
f. Reboco; 
g. Construção do chapéu (cobertura superior da cisterna); 
h. Confecção de bicas; 
i. Retoques e acabamentos; 
j. Fixação de Placa de Identificação (conforme modelo padrão). 

Implementação da Cisterna de 16 mil litros 
A construção da cisterna no domicilio do beneficiário deverá ser iniciada apenas após a 
confirmação da participação do mesmo ou de pessoa que venha a representa-lo na capacitação 
em gestão da água para o consumo humano. 
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Processo construtivo 
A cisterna é um tipo de reservatório de água cilíndrico, coberto e semienterrado, que permite a 
captação e o armazenamento de águas das chuvas a partir do seu escoamento nos telhados das 
casas, por meio da utilização de calhas de zinco ou  PVC.  
O reservatório, fechado, enterrado no chão até mais ou menos dois terços de sua altura e 
construido próximo à casa da família, é protegido da evaporação e das contaminações trazidas 
pelo ar. 

Abastecimento inicial da cisterna 
Após a finalização da cisterna, a mesma deverá ser abastecida com oito mil litros de água 
potável para garantir a cura da cisterna, evitar rachaduras logo após a construção e garantir água 
para o consumo imediato da família. 

Instalação do dispositivo automático para proteção da qualidade da água 
Durante as estiagens e intervalos prolongados de ocorrência de chuva, acumulam-se sujeiras 
sobre o telhado, tais como poeira, fezes de pássaros, insetos, folhas,  etc.  Quando chove, as 
primeiras águas promovem uma lavagem do telhado e escorrem carregadas de sujeiras, que 
precisam ser descartadas para que não sejam levadas para a cisterna, comprometendo a 
qualidade da água que  sera  usada para beber. 
Dessa forma, esse dispositivo tem a finalidade de descartar, automaticamente, as primeiras 
águas de cada ocorrência de chuva, trazendo mais comodidade ao usuário, que não 
vai precisar sair na chuva para conectar o tubo depois de alguns minutos de chuva. Além disso, 
pode evitar também as perdas, pois as vezes a família se esquece de conectar o tubo. 
O dispositivo automático precisa ser dimensionado para desviar o primeiro milímetro de chuva, 
quantidade considerada adequada para a lavagem do telhado. Recomenda-se a adoção do 
modelo especificado abaixo. Na eventual adoção de outros dispositivos o parceiro contratante 
deverá apresentar ao Ministério, no decorrer da vigência do ajuste, os modelos adotados com 
especificações técnicas e materiais empregados para análise e posterior aprovação. 

RESERVATORIO ELEVADO Cl CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 
LITROS 
Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superficies 
internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que 
garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, 
sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito 
sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas 
as normas de fabricação exigidas pelo mercado. 

Informações Técnicas 
Capacidade 5.000L 
Altura com tampa - 2,00m 
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Altura sem tampa - 1,63m 
Diâmetro com tampa - 2,45m 
Diâmetro sem tampa - 2,37m 
Diâmetro da base - 1,85m 

CAIXA D'ÁGUA  
Sera  executado a instalação de um reservatório elevado  corn  caixa d'água em fibra de vidro 
com capacidade de 1.000 litros. Esta que  sera  apoiada em estrutura pré-moldada de concreto, 
composta de capitel para o apoio da mesma e pilar cilíndrico  corn  altura de 6 metros. 
Mão-de-Obra: 
Encanador (Oficial) e Auxiliar de 
Encanador (Ajudante direto); 

Materiais: 
Ld1A1  i '1. U4 de U11..411 .  1O e Caixas 
D'Agua de Poliéster Reforçado  corn  Fibra de 
Vidro (PRFV); 

Equipamento: 
Guindaste Hidráulico Autopropelido com lança Telescópica. 

Quantificação dos serviços: 
Utilizar a quantidade de furos na (s) caixa (s) d'água conforme projeto, de acordo com a 
espessura e o diâmetro indicados na composição. 
Utilizar a quantidade de caixas d'água presente no projeto, de acordo com a capacidade 
especificada na composição. 
Foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material; 
Foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos  coin  a execução do serviço 
indicado na composição. 

Para Caixa D'Água Instalada de Forma Manual: 
Não contemplam furos na caixa d'água,  flanges,  boia, instalação de tubos e conexões. Para tais 
atividades, utilizar composição especifica de cada serviço. 
Normas de Referência: 
ABNT NBR 14800:2002 
ABNT NBR 5426:1985 Versão Corrigida:1989 
ABNTNBR 5676-1998 
ABNT NBR 8009:1997 
ABNT NBR 9023:1985 
ABNT NBR 9633:1986 
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ASTM D 792 

14. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
0 projeto da reforma do mercado municipal contempla 70 (setenta) placas de sinalização de 
segurança contra incêndio, fotoluminescente retangular, 07 (sete) luminárias autônomas de 
emergência, 31 (trinta e uma) luminárias de emergência com lâmpadas de  led,  03 (três) planas 
de sinalização de indicação de rota de fuga, 03 (três) placas de sinalização permanente, 04 
(quatro) extintores de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc e 04 (dois) extintores 
de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc instalados com suportes de fixação, 01 
(um) extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 litros, classe A, 
e 40 (quarenta) luminária de emergência, com 30 lâmpadas  led  de 2 w. Possui rotas de fugas 

sinalizadas  coin  placas de sinalização com 2 pontos de encontro, sendo 1 (um) na parte frontal 
(Acesso principal) e o outro na lateral direita. 

SINALI';,'AÇÕES 
A sinalização de emergência faz uso de simbolos, mensagens e cores, definidos nesta  NT,  que 
devem ser alocados convenientemente no interior da edificação e  areas  de risco, segundo os 
critérios da  NT  01/2021. 

Tipos de sinalização 
A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização complementar, 
conforme segue: 

Sinalização básica 
A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar, 
constituído por 4 categorias, de acordo com sua função: 

Proibição 
Visa a proibir e coibir ações capazes de conduzir ao inicio do incêndio ou ao seu agravamento. 

Alerta 
Visa a alertar para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, explosão, choques 
elétricos e contaminação por produtos perigosos. 

Orientação e salvamento 
Visa a indicar as rotas de saída e ng ações necessárias para o seu WPCCCI  e uso 

Sinalização complementar 
A sinalização complementar é o conjunto de sinalização composto por faixas de cor ou 
mensagens complementares à sinalização básica, porém, das quais esta Ultima não é 
dependente. 
A sinalização complementar tem a finalidade de: 

Complementar, através de um conjunto de faixas de cor, símbolos ou mensagens escritas, a 
sinalização básica, nas seguintes situações: 
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a) indicação continuada de rotas de saída; 
b) indicação de obstáculos e riscos de utilização das rotas de saida; 
c) mensagens especificas escritas que acompanham a sinalização básica, onde for 
necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo. 

Informar circunstâncias especificas em uma edificação ou áreas de risco, por meio de 
mensagens escritas; 

Demarcar áreas para assegurar 
corredores de circulação destinados às rotas de saídas e acesso a equipamentos de combate a 
incêndio e alarme, em locais ocupados por estacionamento de veículos, depósitos de 
mercadorias e maquinas ou equipamentos de  Areas  fabris; 

Identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio. 

Rotas de saida 
Visa a indicar o trajeto completo das rotas de fuga até uma saída de emergência (indicação 
continuada). 

Obstáculos 
Visa a indicar a existência de obstáculos nas rotas de fuga, tais como: pilares, arestas de 
paredes e vigas, desníveis de piso, fechamento de vãos com vidros ou outros materiais 
translúcidos e transparentes  etc.  

Mensagens escritas 
Visa a informar o público sobre: 
a) uma sinalização básica, quando for necessária a complementação da mensagem dada pelo 
símbolo; 
b) as medidas de proteção contra incêndio existentes na edificação ou áreas de risco; 
c) as circunstâncias especificas de uma edificação e áreas de risco; 
d) a lotação admitida em recintos destinados a reunião de público. 

Demarcações de áreas 
Visa a definir um leiaute no piso, para informar aos usuários as rotas de saida e os 
equipamentos de combate a incêndio e alarme, em áreas utilizadas para depósito de materiais, 
instalações de máquinas e ou equipamentos industriais e em locais destinados a estacionamento 
de veículos. 

Identificação de sistemas hidráulicos de combate a incêndio 
Visa a identificar, por meio de pintura diferenciada, as tubulações e acessórios utilizados para 
sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos quando aparentes. 

Todas as sinalizações necessárias para a edificação estão sendo utilizadas e descritas em 
projeto e aprovadas pelo Corpo de bombeiros do Maranhão (CBM/MA). 

Normas técnicas recomendadas: 
Instrução Técnica n.20/2011 — CBPMESP. 
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NBR 7500 — Simbolos de  risco  e  manuseio para  o  transporte  e  armazenamento  de  materiais.  
NBR 13434-1 -  Sinalização  de  segurança  contra  incêndio  —  Parte  1:  Princípios  de  projeto.  
NBR 13434-2 —  Sinalização  de  segurança  contra  incêndio  —  Parte  2:  Símbolos  e  suas formas, 
dimensões  e cores. 
NBR 13434-3 —  Sinalização  de  segurança  contra  incêndio  —  Parte  3:  Requisitos  e  métodos  de  
ensaio. Portaria  n° 204:1997 do  Ministério  dos  
Transportes  —  Instruções complementares ao Regulamento  do  Transporte Rodoviário  de  
Produtos Perigosos.  
Norma ISO 6309:1987 — Fire protection — safety signs. 
Norma ISO 3864:1984 - Safety colours and safety signs. Norma BS 5378-1:1980 — Safety signs 
and colours. Specifications for colour and design. 
Norma BS 5499-1:1990 — Fire safety signs, 
notices and graphic symbols. Specification for fire safety signs. 
Directive 92/58/EEC (0J L 245, 26.8.1992) Minimum requirements for the provision of safety 
and/or health signs at work Germany, Spain, Italy.  

LUMINÁRIAS 
A iluminação de emergência contra incêndio é o sistema de emergência, como o próprio nome 
já diz, utilizado contra incêndio, sistema esse que possibilita uma iluminação adequada em 
situações de risco. 

O sistema de iluminação de emergência contra incêndio tem como objetivo facilitar a evacuação 
de determinada área, atuando como uma opção segura nos casos de interrupção de energia 
elétrica — comuns nessas circunstâncias -, bem como no auxílio de possíveis resgates. 

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS DA ILUMINÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA 
INCÊNDIO 
Sobre a iluminação de emergência contra incêndio é importante informar que esta deve ser 
distribuída de modo que possa iluminar tanto as saídas, quanto as escadas de emergência, rotas 
de fuga em geral, além de possíveis obstáculos. 

A iluminação de emergência contra incêndio deverá ser disposta de modo que atenda todos os 
ambientes, tornando a circulação mais rápida e segura. Esse tipo de ilur,in.Não deve também 
manter em evidência a área em que estão localizados os equipamentos de combate a incêndio e 
assim garantir o acesso até eles. 

Ê de extrema importância que essa iluminação de emergência contra incêndio seja implantada 
com os cuidados necessários para que não ofusque a visão das pessoas. 

ALERTA IMPORTANTE 
E sempre importante se certificar de que a iluminação contra incêndio é constituída de material 
que não propague a chama, devendo possuir sua própria fonte de energia, com funcionamento 
seguido de no mínimo 2 horas. 

ONDE ENCONTRAR UMA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO 
Com mais de 10 anos de atuação, a Bombeiros.com.br  é uma marca brasileira especializada em 
produtos e serviços referentes à segurança, reconhecida por oferecer um alto padrão de 
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qualidade, além de contar  corn  profissionais treinados e habilitados para atender toda demanda 
nesse sentido. 

A empresa investe constantemente em inovação, por isso garante atendimento especializado, 
otimizando tempo e recursos de seus clientes. 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS  LED  DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características: 
Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária. 
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da 
luminária. 
Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de titio com autonomia de 6 
horas. 

rvii;"amAnf,-,• 
. 

Não se aplica. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a quantidade de luminária de emergência, presente no projeto. 
Critérios de aferição: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 
Execução: 
Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; 
Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos; 
Em seguida é feita a conexão do  plug  da luminária à tomada. 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características: 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação do extintor. 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial 
na instalação do extintor.  
Bucha de  nylon,  diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, 
cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm. 
Suporte de parede extintor -universal (*insumo a ser cadastrado no SINAPI). 
Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe BC. 

Execução: 
Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará; 
Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; 
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Encaixa-se o extintor ao suporte. 

Informações complementares: 
Não se aplica. 

Pendências: 
Como não há preço coletado para o insumo "suporte de parede para extintor - universal" e 
devido ao seu custo ser pouco impactante no custo total do serviço, decidiu-se por cadastrar e 
ativar a referência sem tal item. 

Equipamento: 
Não se aplica. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a quantidade de extintores portáteis com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe 
BC, presente no projeto. 

Critérios de aferição: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Itens e suas características: 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação do extintor. 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial 
na instalação do extintor. 
Bucha de  nylon,  diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, 
cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm. 
Suporte de parede extintor -universal (*insumo a ser cadastrado no SINAPI). 
Extintor de incêndio portátil com carga de gás carbônico (CO2) de 6kg, classe BC. 

Equipamento: 
Não se aplica. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a quantidade de extintores portáteis  corn  carga de gás carbônico (CO2) de 6kg, classe 
BC, presente no projeto. 
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Critérios de aferição: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 

Execução: 
Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará; 
Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; 
Encaixa-se o extintor ao suporte. 

SISTEMA DE HIDRANTES 

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 112"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
T'T'T7-XTC T7 CTIA C' r' A T1 A fir7-77T1 IC' 'T'T/-1 A  Cl  
II IL L..) /AO k-d-11-‘/-1A..., 11241\10 II./Ít)  

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficiai responsável pela 
instalação do tubo 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
encanador na instalação do tubo 
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 min (2 1/2"), e = *3,65* mm, peso 
*6,51* kg/m (NBR 5580) 

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Utilizar os comprimentos de tubo de aço galvanizado com costura, classe média e DN 65 mm 
(2 1/2") efetivamente instalados em prumadas. 
Consideram-se prumadas os seguintes encaminhamentos verticais: 
Coluna para sistemas de hidrantes; 
Coluna para sistemas de chuveiros automáticos. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 
Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para 
montagem da tubulação). 
As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais 
das tubulações; passantes em lajes; rasgos e cortes; chrunbamentos. Para tais atividades, utilizar 
composição especifica de cada serviço. 
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Er`T.K;:kfl 
Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço; 
Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; 
Com auxilio de uma máquina é feita uma ranhura em cada extremidade do tubo; 
Limpa-se a extremidade do tubo; 
Aplica-se pasta lubrificante na regido ranhurada; 
Fixa-se o tubo no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação não estão 
contemplados nesta composição); 
As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS C.161.1t)-k' CTERÍSTICikS 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da conexão. 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
encanador na instalação da conexão. 
Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2"). 
Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcão): para proteção anticorrosiva das roscas. 
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50  in  (1 x c): para melhor vedação na conexão entre as 
peças. 

EQUIPAMENTO 

Não se aplica. 

CRITÉRIOS PiNRA QUANTIFICAÇÃO DOS S ER VIÇOS 
Utilizar a quantidade de joelho 90 graus em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2") 
efetivamente instaladas em redes de alimentação para hidrante. 
Consideram-se redes de alimentação para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada 
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incêndio. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 
Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para 
montagem da tubulação). 
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As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais 
das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais 
atividades, utilizar composição especifica de cada serviço. 

EXECUÇÃO 
Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo 
e a fita veda rosca. 
A conexão deve ser encaixada no tubo; 
As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação. 

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65(2 1/2"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da conexão. 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
encanador na instalação da conexão. 
Soldador com encargos complementares: junto ao encanador, responsável pela instalação da 
conexão. 
Curva 45 graus em aço carbono, soldável, pressão 3.000 lbs, DN 65 mm (2 1/2"). 
Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 min: utilizado na soldagem das peças. 

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Utilizar a quantidade de joelho 45 graus em aço carbono com DN 65 mm (2 1/2") efetivamente 
instaladas eni redes de alimentação para hidrante. 
Consideram-se redes de alimentação para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada 
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incêndio. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 
Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para 
montagem da tubulação). 
As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais 
das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais 
atividades, utilizar composição especifica de cada serviço. 
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EYPriU;;;;70 
Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superficie 
da extremidade limpa. 
A extremidade da conexão também deve estar limpa; 
Encaixa-se a conexão no tubo; 
Com a ferramenta de soldagem elétrica, o eletrodo revestido é aproximado da região de unido 
das peças e utilizado até penetrar completamente na junta. 

TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
Encanador ou bombeiro hidráulico  coin  encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da conexão. 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
encanador na instalação da conexão. 
Tê de ferro galvanizado, DN 65 mm (2 1/2"). 
Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcão): para proteção anticorrosiva das roscas. 
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c): para melhor vedação na conexão entre as 
peças. 

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Utilizar a quantidade de tê em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2") efetivamente 
instaladas em redes de alimentação para hidrante. 
Consideram-se redes de alimentação para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada 
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incêndio. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 
Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para 
montagem da tubulação). 
As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais 
das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais 
atividades, utilizar composição especifica de cada serviço. 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, 1::2 1/2", INCLUSO 
TAMPÃO COM CORRENTE 
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A válvula globo de 2.1/2" possui Angulo de 45° e pressa.° classe PN10 para 1(1V Ç/, ou 1 
MPA. É ideal para hidrantes em  Areas  prediais. Esta peça tem rosca interna BSP e saída de 
2.1/2" externa. 

TIPOLOGIA: 
Indica-se que esta válvula seja conectada à uma rede de hidrante para bloqueio ou tomada de 
Agua no recalque/passeio em sistemas de combate a incêndios pressurizados por moto bomba. 
A válvula globo é ideal para uso em  Areas  prediais ou comerciais. 

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA 
Caixa abrigo/ armário de incêndio, de embutir, com fixação externa, para armazenar a 
mangueira de incêndio. Fabricado em chapa de aço com pintura eletrostática na cor vertnelha 
Corpo de Bombeiros. 
Dimensões: 
fkltura: 90c1ri; 
Largura: 60cm; 
Profundidade: 17cm. 
Dotado de uma porta com ventilações em venezianas e visor transparente com a inscrição 
"incêndio". No interior, suporte/cesta para acondicionar a mangueira. Utilizado como 
equipamento de segurança e combate a incêndio destinado a armazenar mangueiras, esguichos, 
hidrantes e outros equipamentos, capaz de proteger contra intempéries e danos diversos. 

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da válvula ou registro; 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial 
na instalação da válvula ou registro; 
Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as 
peças; 
Válvula de retenção horizontal de bronze, bitola 1/2". 

EQUIPAMENTO: 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de retenção horizontal de bronze  corn  diâmetro de 1/2", 
conforme o projeto. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: 
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Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante 6, responsável 
também pelo transporte horizontal do material; 
As produtividades desta composição não consideram rasgo/corte e chwnbamento na parede. 
Para tais atividades, utilizar composição especifica de cada serviço; 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os operários (oficiais e 
ajudantes) envolvidos com a instalação da válvula ou registro. 

EXECUÇÃO: 
Verificar o local da instalação, 
Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 
fornecedor; 
As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa 
vedação. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 21/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da válvula ou registro; 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial 
na instalação da válvula ou registro; 
Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50  in  (L X C): para melhor vedação na conexão entre as 
peças; 
Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 1/2". 

EQUIPAMENTO: 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latão com diâmetro de 1/2", conforme o 
projeto. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material; 
As produtividades desta composição não contemplam rasgo/corte e churnharnento na parede. 
Para tais atividades, utilizar composição especifica de cada serviço; 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os operários (oficiais e 
ajudantes) envolvidos com a instalação da válvula ou registro. 
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EXECUÇÃO: 
Verificar o local da instalação; 
Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 
fornecedor; 
As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa 
vedação. 

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA, 3  CV  OU 2,96  HP,  HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da bomba. 
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial 
na instalação da bomba. 
Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos cabos de 
ligação da bomba ao quadro elétrico. 
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos cabos 
de ligação da bomba ao quadro elétrico. 
Bomba centrifuga motor elétrico trifásico 9,86  HP  diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", 4 
estágios, diâmetro do  rotor  4 X 146 mm, HM/Q: 85m / 14,9 m3/11 a 140 m / 4,2 m3/11. 
Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro do furo = 
17 mm: utilizada na fixação da bomba na base. 
Verealhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base. 
Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base. 

EQUIPAMENTO 
Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrifuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 10 
cv ou 9,86  hp,  hm 85 a 140 m, q 4,2 a 14,9 m3/h, presente(s) no projeto. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material. 
As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, 
chumbamento, instalação de tubos e conexões  ern  aço. Para tais atividades, utilizar composição 
especifica de cada serviço. 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os operários (oficiais e 
ajudantes) envolvidos com a execução da bomba. 
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EXECUÇÃO: 
Verificar o local da instalação. 
Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba. 
Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido. 
Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 

15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção, cabe-se fazer os seguintes 

esclarecimentos: 

a) A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza absolutamente 

imprevisível e aleatório, tanto em relação as suas características elétricas (intensidade de 

cori-ente, tempo de duração,  etc),  Como em relação aos efeitos destruidores decorrentes de sua 

incidência sobre as edificações. 

b) Nada em termos práticos pode ser feito para impedir a "queda" de uma descarga em 

determinada regido. Não existe "atração" a longas distancias, sendo os sistemas prioritariamente 

receptores. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas buscam tão somente 

minimizar os efeitos destruidores a partir da colocação de pontos preferenciais de captação e 

condução segura da descarga para a terra. 

c) A implantação e manutenção de sistemas de proteção (para-raios) é normalizada 

internacionalmente pela IEC  (International  Eletrotecnical Comission) e em cada pais por 

entidades próprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e  BSI  (Inglaterra). 

d) Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas podem assegurar 

uma instalação dita eficiente e confidvel. Entretanto, esta eficiência nunca atingirá os 100 % 

estando, mesmo estas instalações, sujeitas a falhas de proteção. 

e) Não é função do sistema de para-raios proteger equipamentos eletroeletrônicos (comando de 

elevadores, interfones, portões eletrônicos, centrais telefônicas, subestações,  etc),  pois mesmo 

uma descarga captada e conduzida a terra com segurança, produz forte interferência 

eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos. 

f) Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam A. proteção da estrutura das 

edificações contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419 da ABNT 

como norma básica. 
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g) É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica anual a 

fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas vistorias preventivas 

após reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a edificação for atingida por descarga 

direta. 

h) A execução deste projeto deverá ser feita por profissionais especializados. 

O SPDA da edificação possui uma maior disposição em sua cobertura, onde o anel superior 

está localizado para possibilitar a transferências das cargas por meio dos anéis inferiores até a 

haste de aterramento que as destinara ao solo. 

Após o dimensionamento do SPDA, foram necessários os seguintes itens: 

• Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm2, 450/ 750v / 70°c; 

• Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e 

menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo "d" 1 1/2", fixada 

diretamente na laje. Af 05/2015 (50mm); 

• Caixa de inspeção em pvc 300mm; 

Tampa para caixa de inspeção de terra em ferro fundido 300nim; 

• Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação; 

• Presilha de latão, 1=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 

35mm2  a 50mm2, ref:WI-745 ou similar (spda); 

• Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. 

16. PAISAGISMO 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 
A distribuição da terra adubada  sera  executada de forma a obter -se uma superficie nivelada, 
em obediência as indicações do projeto. 
Após o preparo da superficie, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de leivas ou placas 
dessa Gramínea. 
As leivas ou placas serão removidas de gramados ja formados e estarão isentas de contaminação 
por ervas daninhas. 
As leivas ou placas terão as dimensões de 30x30cm, 40x40cm ou, ainda, 60x60cm e, após 
dispostas sobre a terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta 
própria para a finalidade. 
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medida que se verifique o brotamento da grama, serão estirpadas as ervas dar"-has  não 
detectadas na inspeção preliminar. Essa operação precederá ao período de floração dessas ervas, 
após o que haverá o perigo de contaminação generalizada de gramado. 

PLANTIO DE ARVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS ISOLADOS 
As dimensões das cavas para o plantio de árvores, palmeiras e arbustos serão as seguintes: 
Árvores e palmeiras: 1,00 x 1,00 x 1,00m. 
Arbustos: 0,50 x 0,50 x 0,50m. 
A terra natural retirada dessas cavas será substituida por terra adubada. 
0 plantio será procedido com cautela para evitar danos às mudas. 
Após a colocação da muda na cava e o seu enchimento, comprime -se a terra adubada com 
soquetes de madeira. Ao redor da muda será deixada unia coroa para receber a água das regas. 
Sempre que necessário, haverá tutores - com espessura  minima  de 5 cm e altura nunca inferior 
à muda - para garantir o prumo de árvores e arbustos. Os tutores serão enterrados no solo - a 
uma profundidade  minima  de 80 cm - e serão solidarizados ifis mudas por amarrilhos em forma 
de oito. 
No caso de palmeiras, os tutores serão substituidos por estais, em número de três por muda. 
Esses estais serão executados com arame galvanizado e amarrados, a 2/3 da altura da muda, de 
forma a não danificar o vegetal, o que se consegue com o uso de proteção de borracha ou de 
madeira. A outra extremidade dos estais  sell  presa a piquete de madeira, de seção triangular, 
enterrado no solo. 

Toda a área ajardinada será objeto de regas copiosas e constantes, até que todas as espécies 
vegetais - grama, arbusto, árvores, palmeira  etc.  - apresentem-se em perfeitas condições e com 
o aspecto de adaptação completa ao novo ambiente. 
Será da responsabilidade da CONTRATADA a substituição das mudas que vierem a perecer 
no prazo de 30 dias, a contar do término do plantio. 
No prazo citado no item 16.4, ficará a CONTRADADA encarregada, também, da manutenção 
da área ajardinada, o que implica a realização dos seguintes serviços: 
Contbate as pragas, se for o caso. 
Apara das bordas dos canteiros e da divisória entre as espécies rasteiras. 
Remoção de detritos provenientes de poda. 
Varredura e limpezas diversas. 
Irrigação, duas vezes ao dia, das áreas ajardinadas. 
E da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todo o movimento de terra necessário 
execução do ajardinamento. 
Cabe a CONTRATADA, na hipótese de exigida, a legalização do ajardinamento junto aos 
órgãos municipais com interferência no assunto 

17. SERVIÇOS FINAIS 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
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A limpeza da superfície, quando necessária e autorizada pela Fiscalização, deverá ser feita 
lavando-se a mesma por igual com água e sabão neutro, sem esfregar, ou de acordo com 
instruções do Fabricante. 
A obra será, entregue totalmente acabada, limpa, inclusive aparelhos e acessórios e livre de 
qualquer entulho. As instalações  sera()  testadas e verificadas as condições de funcionamento. 

Itens e suas características: 
Servente com encargos complementares. 

Equipamento: 
Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 
lib/pol2, vazão máxima entre 400 e 7001/h. 

Critérios para quantificação dos serviços: 
Utilizar a área de piso ou parede a ser limpa. 

Critérios de aferição: 
Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerada a equipe envolvida na 
limpeza do piso; 
Foram consideradas perdas no cálculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados; 
Considerou dilução de 1:40 (detergente:Agua); 
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) do equipamento da 
seguinte forma: 
CHP: considera tempo  fail  de limpeza com o equipamento 
CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho, incluso inicialização, finalização e 
almoço 

Execução: 
Jatear a água lia superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento; 
Retirar o excesso de água do piso com rodo. 

PALOMA TEIXEIRA Assinado de forma digital por 
PALOMA TEIXEIRA MARTINS 

MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:06141795307 Dados: 2021.11.10 15:57:04 -0300' 
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