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1 OBJETIVO 

 

1.1 Este documento tem por objetivo designar as ações e especificar os materiais e serviços 

referentes à implantação de uma quadra de esportes a ser executada no Distrito 

Sudoestes, Zona Rural do Município de São Félix do Xingu – PA. 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

os projetos básicos fornecidos e com as prescrições contidas no projeto básico e seus 

anexos, asssimo como às normas técnicas aplicáveis e a Lei. 

2.1.1 É vedado ao fornecedor de produtos e serviços o uso de qualquer produto ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 

competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO. 

2.2 A necessidade de se fazer entender todo o objeto projetado para a implantação e 

construção poderá requerer novos detalhes ou croquis elaborados pela CONTRATADA 

ou pela FISCALIZAÇÃO. Antes do início da execução das obras e serviços 

considerados adicionais ao projeto inicial, tais alterações deverão ser acordadas entre as 

partes, o contrato deverá contrair o aditivo necessário, bem como todas as modificações 

executadas no decorrer até o final da obra deverão ser cadastradas para que constem do 

documento de “as-built” e do manual de operação técnica das instalações prediais. 

2.3 Nos casos em que este memorial especifica a necessidade de elaboração pela 

CONTRATADA de projetos de fabricação e ou detalhamento, tais projetos deverão ser 

apresentados levando em conta a programação dos trabalhos, bem como o tempo 

necessário para estudos, aprovação e eventuais ajustes. 

2.4 Todos os materiais empregados nos serviços serão de primeira qualidade. A mão-de-

obra será especializada e adequada à execução dos serviços. 

2.5 Quando necessário, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todas as 
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aquisições e exigências relacionadas com a perfeita execução dos serviços, tais como: 

materiais, equipamentos, E.P.I., mão-de-obra, obrigações sociais, taxas e emolumentos, 

placas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, registros no CREA – PA, Concessionária de 

Energia Elétrica, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Pará, Companhia 

Telefônica do Estado do Pará, Corpo de Bombeiros do Estado do Pará e nos Governos 

Municipal, Estadual e Federal. 

2.6 A CONTRATADA deverá providenciar instalações adequadas para depósito de 

materiais, preparo de fôrmas e armações, bem como para operação de equipamentos 

necessários à execução dos serviços. 

2.7 A CONTRATADA será responsável pela segurança dos operários e pelas medidas de 

prevenção durante a execução dos serviços, inclusive por acidente de seus funcionários 

e a terceiros. 

2.8 Os serviços acima citados deverão ser executados de maneira que causem o mínimo 

incômodo possível no funcionamento do órgão e às propriedades limítrofes do terreno 

onde serão executados os serviços. 

2.9 A FISCALIZAÇÃO de obras deverá sempre ter acesso ao trabalho durante a execução 

dos serviços, e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os 

materiais e mão-de-obra empregados estão de acordo com os projetos e especificações. 

2.10 A CONTRATADA deverá, durante todo tempo, proporcionar supervisão adequada, 

mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até à sua conclusão 

dentro do prazo requerido no edital e no contrato. 

2.11 Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 

executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 

2.12 Qualquer funcionário da CONTRATADA, ou de qualquer SUBCONTRATADA, se 

esta última for permitida e autorizada pela FISCALIZAÇÃO, que não executar o seu 

trabalho de maneira correta e adequada ou que seja desrespeitoso, temperamental, 

desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá ser afastado imediatamente do 

canteiro de serviços pela CONTRATADA. 

2.13 A CONTRATADA deverá manter 01 Engenheiro, 01 Mestre de Obras, 01 Chefe de 
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Escritório, todos os encarregados e demais profissionais necessários para a execução dos 

serviços. Com exceção do Engenheiro, todos os demais profissionais deverão ter carga 

horária de trabalho integral despendida na obra. 

2.14 A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades 

que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os 

equipamentos usados deverão ser adequados, de modo a atender às exigências dos 

serviços e produzir produtos e serviços com qualidade e quantidade satisfatórias aos 

mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção ou a substituição de qualquer 

equipamento não satisfatório. 

2.15 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de serviços um “Diário de Obras” em 

duas vias, onde será anotado todo o memorial de execução dos serviços. 

2.16 Quaisquer citações de marcas ou materiais são referenciais, podendo ser empregados 

similares, desde que aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO. 

2.17 Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados que ofereçam 

garantia dos trabalhos executados. 

2.18 Tendo em vista que o prédio estará ocupado durante a execução da obra, aqueles 

trabalhos que causarem impedimento às atividades, como demolições, execução de 

contra pisos, instalação de pisos, pinturas etc, deverão ser obrigatoriamente 

programados de forma antecipada e acertados quanto aos prazos com a 

FISCALIZAÇÃO, para que possam ser feitos os devidos remanejamentos de móveis e 

outros instrumentos de trabalho e não sejam paralisadas as atividades. 

2.19 A critério da CONTRATADA, em caráter excepcional e desde que devidamente 

justificado à FISCALIZAÇÃO, poderão ser executados serviços após o horário normal 

de expediente da instituição, no período noturno, finais de semana e feriados desde que 

observados o descanso dominical e o limite máximo de 2 horas extras diárias. 

2.20 Todas as áreas envolvidas com os trabalhos diários realizados pela CONTRATADA, 

assim como os equipamentos, deverão ser protegidas de poeira e detritos, devendo estar 

permanentemente limpos. Ao início de cada expediente no prédio, as áreas deverão 

estar totalmente limpas e desimpedidas, permitindo assim o funcionamento normal das 
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atividades realizadas nos setores envolvidos. 

2.21 Caberá à CONTRATADA elaborar o planejamento estratégico e plano de ataque 

adequado de todas as etapas, assim como os recursos necessários para o cumprimento 

desta exigência. 

2.22 Os serviços deverão ser garantidos, pelo prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos, 

conforme estabelecido pela Lei do Código Civil Brasileiro. 

2.23 Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 

equipamento a ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos 

projetistas de cada área em questão. 

2.24 Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato, representada pela seus prepostos, o 

direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso 

neste memorial, nos projetos fornecidos, quando for o caso e nos demais documentos 

técnicos e contratuais, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou 

contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos. 

2.25 Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los 

após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou 

normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de 

funcionalidade e adequação dos resultados. 

2.26 Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, 

dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e 

métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existência e a atuação da 

FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou 

remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes e pertinentes. 
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2.27 É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e/ou R.T. promova um trabalho 

de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais 

envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como com 

o pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras. A coordenação deverá 

ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão 

toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica 

preconizada para os serviços objeto da licitação. 

2.28 Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas 

gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos de 

cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos 

predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o 

fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à 

FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias. 

2.29 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente visitar o local das obras e serviços e 

inspecionar as condições gerais do terreno, as condições gerais dos acessos, construções 

e obras ou serviços existentes no local de execução, vizinhos, as diversas instalações, 

caixas existentes, as obras e os serviços a executar, as alimentações e despejos das 

instalações, passagens, derivações, interligações, e outros detalhes que interferem 

diretamente na execução dos serviços, bem como verificar as cotas e demais dimensões 

do projeto, comparando-as com as medidas "In Loco", a fim de que se certifiquem do 

preço ofertado para os itens constantes da planilha estimativa fornecida. 

2.30 Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio das obras e serviços. 

2.31 A aprovação de compra dos materiais será feita por escrito, mediante amostras 

apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material e ou equipamento. 

2.32 O material e ou equipamento que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da 

FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela 

CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento 

será adotado no caso do material e ou equipamento entregue não corresponder à 

amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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2.33 Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, 

cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade 

da CONTRATADA. 

2.34 É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em 

substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não 

será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em 

substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

2.35 Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e danificados. 

2.36 Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou 

equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, 

por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-

a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o 

que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência. 

2.37 O estudo e aprovação pela CONTRATANTE dos pedidos de substituição, só serão 

efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

2.37.1 Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no 

caso de materiais e ou equipamentos equivalentes. 

2.37.2 Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto 

proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do 

exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, 

à critério da FISCALIZAÇÃO. 

2.37.3 Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a 

definir o tipo e o padrão de qualidade requerido. 

2.38 A substituição do material e ou equipamento especificado, de acordo com as normas da 

ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos 

previstos no contrato. 

2.39 Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, depois de satisfeitas 

as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-las. 

2.40 A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, 



8 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – 

SEMURB 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

  

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 943435-1197 

equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, 

modelos, especificações, prazos de validade, etc. 

2.41 A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, 

deverá estar sempre a cargo de profissionais devidamente habilitados e registrados no 

CREA, e que no caso da CONTRATADA deverá(ao) ser o(s) responsável(is) técnico(s). 

No caso do PMSFX e sua FISCALIZAÇÃO, esta será nomeada mediante portaria. 

2.42 A relação de materiais em anexo é básica para orçamento, devendo a CONTRATADA 

conferir seus quantitativos para aquisição. 

 

3 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

3.1 Placa da Obra: Em local indicado deverá ser colocada a PLACA DA OBRA, com 

dimensões de 2,00 x 3,00 metros, cujo modelo será fornecido pelo Setor de Engenharia e 

Topografia. 

3.2 Locação da Obra: Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser 

construída, obedecendo-se os recuos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo 

de gabarito de tábuas contínuas, sendo definidos claramente os eixos de referência. 

3.3 Limpeza do Terreno: Será retirado do terreno toda a camada vegetal, todo o contra 

piso e alambrados existente 

 

4 MOVIMENTO DE TERRA: 

 

4.1 Escavação Manual Em Solo – Prof. Até 1,50 m: Deverá ser realizada escavação 

manual de valas nas dimensões conforme estabelecida no projeto de todo o perímetro 

onde será construída as novas salas, para recebimento do lastro de concreto, alicerce e 

viga baldrame. 

4.2 Reaterro Apiloado De Vala Com Material Da Obra: Em toda a extensão das valas 

deverão ser executada o reaterro apiloado. 
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5 ELETRICA 

 

5.1 TENSÃO BAIXA 

 

5.1.1 Tensão nos bornes secundários do transformador: 380/220V. 

5.1.2 220 V (monofásico) – Luminárias e tomadas de uso geral. 

5.1.3 380/220 V (bifásico e trifásico) – ar condicionado. 

 

5.2 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (CD) E DISJUNTORES 

 

5.2.1 O CD será de embutir ou de sobrepor, deverão conter barramentos de cobre 

para as três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de 

peixe ou tipo pente, respeitando sempre as características de corrente nominal 

geral do quadro. Deverão ter grau de mínimo de proteção IP-40. Poderão ser 

metálicos ou de PVC. Deverão possuir espelho para a fixação da identificação 

dos circuitos e proteção do usuário (evitando o acesso aos barramentos). 

5.2.2 Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para 

sobrecarga e curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), 

tensão nominal máxima de 440V, corrente máxima de interrupção de pelo 

menos 10kA, corrente nominal de acordo com os quadros de carga. 

5.2.3 A proteção dos circuitos localizados em áreas úmidas (banheiros e copa com 

cubas, etc.) deverá ser realizada através de disjuntores termomagnéticos com 

dispositivo diferencial residual (DR), com corrente nominal conforme os 

quadros de carga, corrente diferencial residual máxima de 30mA, bipolar 

tetrapolar, conforme o caso. 

5.2.4 Os equipamentos elétricos como chuveiros, a serem instalados deverão ter sua 

resistência interna blindada para evitar fugas indesejáveis. 

 

5.3 SUPRESSORES DE SURTO DE BAIXA TENSÃO 
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5.3.1 Para uma proteção adicional das instalações elétricas dentro da edificação contra 

surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas ou manobras elétricas 

executadas pela concessionária de energia deverão ser utilizados supressores de 

surto de baixa tensão para as fases e para o neutro. 

5.3.2 Tipo não regenerativos (varistores), classe C, com capacidade para 15 kA de 

corrente nominal de descarga e 40kA para a máxima corrente de descarga, 

capacidade de ruptura de 10kA para curtos-circuitos, tempo de resposta menor 

que 25ns para uma frente de onda característica 8/20 s. A tensão de 

isolamento nominal deverá ser compatível com a tensão local. Deverão ser 

instalados nos centros de distribuição, ligados em paralelo com o cabo de 

alimentação geral do quadro e o barramento de terra. 

 

5.4 TOMADAS 

 

5.4.1 Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas 

tomadas de força do tipo universal 2P+T (10/250V). 

5.4.2 Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos 

sensíveis, foram previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão 

do tipo 2P+T (15A/250V). 

5.4.3 Para a alimentação dos equipamentos de ar condicionado de janela foram 

previstas tomadas de força 2P+T (15/250V) três pinos chatos. 

5.4.4 Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação 

de produto. 

 

5.5 INTERRUPTORES 

 

5.5.1 Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e 

estarem de acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples. 

 

5.6 ELETRODUTOS 
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5.6.1 Os eletrodutos quando aparentes na subestação serão de ferro galvanizado, 

quando embutidos ou enterrados serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis e 

fixos às caixas com buchas e arruelas galvanizadas. A Bitola mínima a ser 

utilizada será de 20mm (3/4”). 

 

5.7 FIOS 

 

5.7.1 Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 750V 

do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan); os sem especificação e com 

isolamento para 600/1000V do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan) quando 

sujeito a instalações na presença de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a 

esforços mecânicos na hora da enfiação. A bitola mínima a ser utilizada será de 

2,5mm2 para circuitos de força e o fio terra. 

5.7.2 Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR- 5410 

para a identificação dos cabos: 

 

5.7.2.1 AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO 

5.7.2.2 VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA) 

5.7.2.3 VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R 

5.7.2.4 BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S 

5.7.2.5 PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T 

5.7.2.6 MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO 

 

5.7.3 No caso de cabos com bitola 6 mm² ou superior, poderão ser utilizados cabos 

com isolação na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os 

pontos visíveis (quadros de distribuição, caixas de saída e de passagem). 

5.7.4 Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário. 

Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção 
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até a última carga, sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas 

derivações. As emendas deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita 

tipo auto fusão. As emendas só poderão ocorrer em caixas de passagem. 

5.7.5 O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO 

(Prismyan, Reiplas, Alcoa). 

 

5.8 ILUMINAÇÃO 

 

5.8.1 As potências grifadas ao lado correspondem ao valor total da luminária 

(lâmpada + reator). As luminárias sem indicação de potência foram 

consideradas como de 100W. 

5.8.2 O sistema de comando da iluminação externa será ligado através de contatores 

que serão acionados a partir do sinal da célula foto-elétrica que energizará a 

bobina dos contatores. 

5.8.3 Todos os circuitos de iluminação externa deverão ter dispositivo IDR para 

proteção contra fugas de corrente (Idr=30mA). 

5.8.4 Todos os equipamentos a serem utilizados na partida das lâmpadas de descarga 

(reatores) deverão ser de alto fator de potência (acima de 0,92) e baixa 

distorção harmônica (DHT <10%). Os reatores das lâmpadas fluorescentes 

deverão ser partida rápida. 

5.8.5 As luminárias ao tempo deverão ser blindadas para evitar a entrada de umidade 

e insetos. 

 

5.9 CAIXAS 

 

5.9.1 Serão em chapa USG nro. 18 para os tamanhos 150x150mm e maiores, para os 

tamanhos menores (100x100mm) será usada chapa nro. 20. Opcionalmente as 

caixas embutidas poderão ser de PVC antichama. 

5.9.2 As caixas para os pontos de luz no teto serão oitavadas 100x100. Nas paredes, 

as caixas para interruptores e tomadas serão de 100x50mm e as caixas para as 
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esperas de força serão de 100x100mm quadradas, para pontos de luz de parede, 

tipo aplique, serão usadas caixas oitavadas 75x75mm. 

5.9.3 Caixas aparentes sujeitas a umidade e respingos d´água deverão ser de PVC, 

ABS ou metálicas, IP-56, caso típico de laboratórios, esperas de força externas 

e cozinhas. 

 

5.10 DEMAIS PRESCRIÇÕES 

 

5.10.1 Todas as partes metálicas deverão ser ligadas aos condutores de proteção 

(terra) para que o potencial de todos os componentes do prédio sejam os 

mesmos, minimizando assim a possibilidade de choque elétrico. 

5.10.2 Após a execução das instalações deverá ser elaborado pela empresa instaladora 

o projeto “as built”, principalmente no que concerne as fiações e proteções 

elétricas. Ainda, deverá ser fornecido pela empresa instaladora um caderno 

tamanho A4 com todos os diagramas unifilares de cada quadro elétrico 

contendo as seguintes informações: nome do quadro, número do circuito, 

disjuntores de proteção, alimentadores e descrição dos circuitos. 

5.10.3 Durante a execução todas as junções entre eletrodutos e caixas deverão ser bem 

acabadas, não sendo permitido rebarbas nas junções. 

5.10.4 Todos os cabos deverão ser identificados através de anilhas ou fitas específicas 

para este fim, nas caixas de saída (tomadas) e dentro dos CDs e quadros 

5.10.5 Todas as tomadas deverão ser identificadas com o número do seu respectivo 

circuito e também deverá ser afixada sinalização da tensão. 

5.10.6 Todos os CDs e quadros deverão ser identificados externamente por plaqueta 

contendo o nome do quadro, se está ligado no GERADOR ou COMERCIAL e 

a tensão 220/380V. 

5.10.7 Se possível o instalador deverá proceder os ensaios finais de entrega da obra 

conforme a NBR-5410, bem como fornecer Anotação de Responsabilidade 

Técnica dos serviços executados. 
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6 PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO 

 

6.1 O piso terá acabamento com argamassa de alta resistência, composta de agregados 

minerais de alta dureza (granilite), cor cinza claro. A massa terá como aglutinante o 

cimento comum, acrescido de água limpa, e deverá ser misturada em betoneira, de 

forma a garantir homogeneidade do material. 

6.2 O piso revestido deverá apresentar aspecto uniforme quanto ao seu plano, coloração e 

tonalidade, não podendo apresentar fissuras, rachaduras, ou quaisquer outros tipos de 

falhas que venham a comprometer a sua aparência, desempenho e durabilidade. 

Também não poderá apresentar depressões que venham ocasionar empoçamentos. 

6.3 Deverá ser realizado a limpeza de todas as impurezas da superfície, tanto da laje ou do 

lastro de concreto. 

6.4 Colocação de juntas plásticas, formando quadros de acordo com o projeto, não devendo 

ultrapassar a modulação de 2,00 x 2,00 m. 

6.5 As paredes que receberão revestimento cerâmico terão sua superfície emboçada e 

desempenada com desempenadeira de madeira, tomando-se o cuidado de manter o mais 

perfeito prumo e esquadro daquelas. 

6.6 Para as paredes internas (sanitários e copas) os azulejos cerâmicos 20 x 20 cm na cor 

branco junta reta 3mm, linha Eliane ou equivalente com o mesmo desempenho técnico 

até 1,80m de altura, acima pintura PVA na cor branco ref. Suvinil, Coral ou equivalente 

com o mesmo desempenho técnico. 

6.7 Todos os azulejos serão assentados com argamassa colante para exteriores AC I, com 

desempenadeira dentada de aço numa espessura média de 5 mm a 6 mm as juntas serão a 

prumo e obedecerão as posições as recomendações do fabricante quanto à largura. 

6.8 O rejuntamento dos azulejos internos será feito com rejunte fino na cor branco com 

espessura de 3mm (junta Plus fina ou equivalente com o mesmo desempenho técnico); 

6.9 As paredes dos ambientes a serem azulejadas deverão ser revestidas até o teto. 

6.10 Os pisos deverão ser executados de acordo com as determinações do projeto básico, no 

que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua aplicação deverá ser 
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efetuada rigorosamente de conformidade com as especificações aqui descritas ou, em 

casos não explicitados, conforme as recomendações dos respectivos FABRICANTES. 

6.11 Os serviços deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, 

com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo 

que, como produtos finais, resultem em superfícies com acabamento esmerado e com a 

qualidade e durabilidade específicos de cada tipo de material. 

6.12 Os pisos internos laváveis, bem como os pisos externos impermeáveis, deverão ser 

executados com caimento adequado, em direção ao ralo mais próximo, de modo que o 

escoamento de água seja garantido em toda sua extensão, sem a formação de quaisquer 

pontos de acúmulo. Em locais sujeitos a lavagens freqüentes (banheiros, cozinhas, 

lavanderias, átrios e corredores de uso comum), os pisos devem ser executados com 

caimento mínimo de 0,5%. 

6.13 Os pisos deverão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimento de 

paredes, muros ou outros elementos contíguos, bem como, no caso específico de 

ambientes internos, após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a vedação 

das aberturas para o exterior. 

6.14 Sempre que seja necessária a execução do piso antes do término dos revestimentos de 

paredes, muros e tetos, deverá ser prevista proteção eficiente e compatível com o piso 

executado e deverá ser respeitado o prazo de liberação para tráfego. Antes de se dar 

início à execução dos revestimentos finais, todas as 

6.15 Canalizações das redes de água, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, 

deverão estar instaladas e testadas, com suas valas de embutidura devidamente 

preenchidas. 

6.16 Caso haja piso em escritório os demais instalações será em cerâmica extra PEI 4 de 30 x 

30 cm, conforme indicação da FISCALIZAÇÃO. A cor do piso será definida pela 

FISCALIZAÇÃO, por ocasião da instalação, através de mostruário com cores de linhas 

existentes. Exceção feita somente ao piso dos banheiros, da copa e da guarita que será 

em cerâmica extra PEI 4 20x20cm. Todas as superfícies e alvenarias novas a serem 

revestidas deverão ser molhadas com água limpa, para remoção de poeira e resíduos. 
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6.17 Deverão ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas, aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

6.18 Deverá ser prevista a colocação de rodapé fixo, em cerâmica, com 7cm de altura (padrão 

da linha de acessórios do fabricante do piso), em todo arremate entre a pavimentação e 

as paredes de alvenaria. 

6.19 A argamassa de contra-piso deverá ser espalhada com enxada e compactada através de 

soquete com base da ordem de 30 cm x 30 cm e 8 kg, (caso houver). 

6.20 As referências de nível devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a mesma 

argamassa do contra-piso. Deverão ser previstas taliscas junto aos ralos, quando 

existentes, de modo a garantir o caimento necessário. 

6.21 Todo o taliscamento deve ser retirado e preenchido com a mesma argamassa do contra-

piso. 

6.22 O acabamento da argamassa de contra-piso deve ser compatível com o revestimento 

final, a saber: 

6.22.1 Piso cimentado: apenas sarrafeado. 

6.22.2 Cerâmicas e pedras: sarrafeado e levemente desempenado com 

desempenadeira de madeira, garantindo textura áspera. 

6.23 Na área descoberta existente no escritório, deverá ser executado piso de alta resistência 

em bloquetes intertravados de concreto, espessura de 10cm, fck>25MPa e com caimento 

adequado ao dispositivo de drenagem existente. 

6.24 As placas cerâmicas deverão estar úmidas, após imersão em água limpa, por período de 

2 horas. 

6.25 Antes do lançamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderência, a base 

será umedecida e polvilhada com cimento, formando uma 

6.26 pasta que deve ser espalhada com vassoura de piaçava, formando uma camada de, no 

máximo, 5mm. 

6.27 A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma área da ordem de 2m² e 

sarrafeada. Sobre esta argamassa úmida lança-se pó de cimento formando uma camada 
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uniforme de 1 mm e borrifa-se água com a broxa. 

6.28 As peças cerâmicas devem ser distribuídas e pressionadas sobre esta pasta e batidas com 

desempenadeira de madeira. 

6.29 Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por percussão 

ao toque, a presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, porventura, 

comprometidas. 

6.30 Após o assentamento, as peças deverão ser limpas antes do endurecimento da 

argamassa. 

6.31 Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha 

de corte de modo a obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, 

sem irregularidades perceptíveis. Poderão ser utilizadas ferramentas elétricas portáteis, 

com serras manuais, ou máquinas de corte com risco de brocas de vídea. Não serão 

admitidos cortes com frisadores de diamante manual ou torquês. 

6.32 Não é permitida a adoção de juntas de assentamento secas. 

6.33 O preenchimento das juntas de assentamento deverá ser executado, no mínimo, 3 dias, 

após o assentamento. 

6.34 Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de resíduos de argamassa e 

qualquer material que possa comprometer a penetração e aderência do rejuntamento. 

6.35 A argamassa de rejuntamento deve ser aplicada com desempenadeira de borracha ou 

neoprene, diagonalmente às juntas, em movimentos de vaivém, de modo a preenchê-las 

completamente. 

6.36 Após a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), deverá ser efetuada a 

limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e úmida, 

finalizando com a aplicação de pano ou estopa limpos e secos. 

6.37 É vedado andar sobre o revestimento logo após assentado e até em 24 horas não deve 

ser permitido o tráfego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira 

para transitar sobre o piso até o final do 3°dia. 

6.38 Deverá ser refeito o passeio em concreto moldado “in loco” na área ao redor do 
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escritório, com exceção dos fundos e da lateral esquerda. Será demolida a nata superior 

existente e recolocado o novo pavimento. O concreto de resistência fck = 15,0 MPa, 

será sarrafeado e desempenado. 

6.39 O passeio terá juntas secas espaçadas de 3 metros, constituídas pelo corte, antes do 

endurecimento do concreto, utilizando-se ferramentas específicas para este fim, sem 

secionar, totalmente a estrutura. 

6.40 Um acabamento natado deverá ser providenciado para o referido passeio. 

6.41 Sua borda externa será arredondada para evitar desagregação por ruptura das 

extremidades do passeio. 

6.42 O piso da varanda será mantido intacto, devendo ser somente lavado com ácido 

muriático ou produto específico e água na proporção a ser estabelecida pela 

FISCALIZAÇÃO. 

6.43 Na área frontal do edifício do escritório, deverá ser reformado o piso em edra irregular, 

incluindo rejuntamento. 

6.44 Os pisos prontos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com as 

inclinações e desníveis necessários, conforme projetos. 

 

7 CONCRETO ARMADO 

 

7.1 Toda estrutura de concreto armado inclusive fundações será executada de acordo com 

os projetos e memorial descritivo do projeto estrutural. 

7.2 As juntas deverão ser limpas com auxílio de ar comprimido e/ou água, tratando-se a 

superfície de acordo, com produto adequado para tal fim. 

7.3 A Fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo por 

conta da Contratada os custos de demolição e reconstruções que forem determinadas. 

7.4 Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para evitar a proximidade da armadura 

com a forma. 
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8 FORMAS 

 

8.1 As formas deverão propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, brocas, falhas ou traços 

de desagregação do concreto e serão previamente tratadas com desmoldante adequado. 

As formas deverão ser molhadas imediatamente antes da concretagem para que a 

madeira não absorva a água de hidratação do cimento. 

8.2 A desforma das peças em concreto aparente deverá ser realizada com cuidado para 

evitar a quebra de cantos e outros danos ao concreto. 

 

9 ALVENARIA 

 

9.1 Todas as paredes deverão ser executadas de preferência com tijolos cerâmicos e, na 

ausência destes, com blocos de concreto para vedação, fck mínimo de 2,5 Mpa, 

obedecendo-se as prescrições do fabricante dos blocos. 

 

10 TIJOLOS CERÂMICOS 

 

10.1 A alvenaria será executada com tijolos cerâmicos de oito furos nas dimensões de 

10x20x20 centímetros, normalizados, de boa qualidade, assentados a chato, com 

argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 ou preferencialmente com argamassa 

industrializada. 

10.2 As paredes deverão ter espessura acabada superior a 15 centímetros e inferior a 16 

centímetros. 

10.3 Os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento para evitar ressecamento e 

modificações da argamassa. 

10.4 Toda superfície de concreto que ficar em contato com alvenaria de tijolos deve ser 

previamente chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa, amolentada com 

composto adesivo a base de PVA, bem como deverão ser previstas esperas de ferro nos 

pilares para travamento das alvenarias. 
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10.5 Os vãos destinados a esquadrias deverão ter suas medidas respeitadas de acordo com o 

projeto arquitetônico, para que as esquadrias mantenham suas dimensões de projeto. 

10.6 As vergas e contra-vergas dos vãos deverão ser executadas com fck 20 Mpa, dimensões 

(10 x 10) cm, com aço CA 60, bitola de 7 a 8 mm. 

10.7 Todas as tubulações elétricas e hidráulicas devem ser executadas e testadas antes da 

aplicação do reboco 

10.8 As juntas deverão ter no máximo 15 mm de espessura e, é vedada a colocação de tijolos 

com os furos no sentido transversal às paredes. 

10.9 O encunhamento da alvenaria será feito com argamassa de cimento, cal e areia no traço 

1: 0,5: 8 ou com argamassa industrializada, espessura 3,0 cm. 

10.10 Sobre todas as paredes e/ou muros, onde não houver previsão de viga armada, deverá 

ser executada cinta de concreto armado, com 15 cm de espessura, para apoio da laje, ou 

para terminação da alvenaria. 

 

11 ARGAMASSA 

 

11.1 O preparo de argamassas deverá ser executado, em geral mecanicamente, devendo 

durar, no mínimo, 90 segundos a partir do momento em que todos os componentes 

forem lançados na Betoneira ou no misturador. O amassamento poderá ser manual 

quando a quantidade de argamassa o justificar, ou quando ela contiver cal em pasta. O 

amassamento manual será feito em área coberta, sobre estrado de superfície plana, 

limpa e impermeável. 

11.2 Deverão ser preparadas as quantidades na medida das necessidades dos serviços para 

uso diário, não podendo ser empregada argamassa endurecida antes do início do seu 

uso. 

11.3 Não poderá ser usada argamassa retirada ou caída das alvenarias, e será proibida a 

operação de reargamassar a previamente endurecida. A areia usada na argamassa deverá 

ser quartzosa, isenta de argila, gravetos, mica, impurezas orgânicas, etc. 
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12 ESTRUTURA METÁLICA 

 

12.1 O aço e os  elementos  de  ligação  utilizados  na  fabricação  das estruturas metálicas 

obedecerão às prescrições estabelecidas nas especificações de materiais. Somente 

poderão ser utilizados na fabricação os materiais que atenderem aos limites de 

tolerância de fornecimento estabelecidos no projeto. 

12.2 Serão admitidos ajustes corretivos através de desempeno mecânico ou por aquecimento 

controlado, desde que a temperatura não ultrapasse a 650°C. Estes procedimentos 

também serão admitidos para a obtenção de pré - deformações necessárias. 

12.3 No tocante aos gabaritos a serem utilizados na fabricação, recomenda-se: 

 

12.3.1 Para garantia da  forma  das  peças  que  saem  da  fábrica,  é  importante a 

preparação de um gabarito de posicionamento de todos os elementos que irão 

compor a peça, com as devidas compensações de deformação, que irão surgir 

devido às retrações de solda. 

 

12.4 Em relação ao acabamento comumente encontrado, no estado bruto, sobre a superfície 

da matéria prima utilizada (perfil, cantoneira, tubo, etc.), o mesmo pode ser classificado 

em quatro diferentes graus, a saber: 

 

12.4.1 Grau A – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta e 

sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada; 

12.4.2 Grau B – Superfície de aço com princípio de corrosão, da qual a carepa de 

laminação começa a desprender-se; 

12.4.3 Grau C – Superfície de aço em que a laminação foi eliminada pela corrosão ou 

poderá ser removida, por raspagem ou jateamento, porém sem que se tenham 

formado cavidades muito visíveis (pites), em grande escala; 

12.4.4 Grau D – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada  pela  
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corrosão, com formação de cavidades visíveis em grande escala. 

 

12.5 Tratamento antioxidante: 

 

12.5.1 A partir dos graus de acabamento encontrados sobre a matéria prima, pode-se 

definir o melhor e mais adequado tipo de tratamento preliminar antioxidante a 

ser adotado, que é também função do sistema de pintura especificado no 

projeto. Este tratamento antioxidante obedecerá, às prescrições contidas na 

norma Sueca SIS 5900 (Svensk Standard). 

12.5.2 O tipo de padrão a ser adotado deverá constar na especificação  do  projeto 

executivo, cabendo à SUPERVISÃO verificar e avaliar a sua utilização, 

quando do início de produção das serralherias.  A  SUPERVISÃO irá avaliar a 

correta escolha do sistema de limpeza adotado, em observância às prescrições 

contidas na norma ISO-SIS 5900, que propõe os seguintes padrões de limpeza. 

 

12.6 Padrão St 2 – Limpeza manual: 

 

12.6.1 Raspagem com raspadeira de metal duro e escovamento cuidadoso, a fim de 

remover as escamas de laminação, óxido e partículas estranhas. Após a 

limpeza, a superfície deve ter suave brilho metálico. Este padrão pode ser 

aplicado a qualquer tipo de superfície, exceto àquelas pertencentes ao Grau A; 

 

12.7 Cortes: 

 

12.7.1 Os cortes por meios térmicos deverão ser realizados, de preferência, com 

equipamentos automáticos. As bordas assim obtidas deverão ser isentas de 

entalhes e depressões. Eventuais entalhes ou depressões de profundidade 

inferior a 4,5 mm  poderão  ser  tolerados.  Além  desse  limite  deverão  ser 

removidos por esmerilhamento. Todos os cantos reentrantes deverão ser 

arredondados com um raio mínimo de 13 mm. 
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12.8 Aplainamento de bordas: 

 

12.8.1 Não será necessário aplainar ou dar acabamento às bordas de chapas    ou 

perfis cortados com serra, tesoura ou maçarico, salvo indicação em contrário 

nos desenhos e especificações. Bordas cortadas com tesoura deverão ser 

evitadas nas zonas sujeitas à formação de rótulas plásticas. Se não puderem ser 

evitadas, as bordas deverão ter acabamento liso, obtido por esmeril, goiva ou 

plaina. As rebarbas deverão ser removidas para permitir o ajustamento das 

partes que serão parafusadas ou soldadas, ou se originarem riscos durante a 

construção. 

 

12.9 Produtos laminados: 

 

12.9.1 Os ensaios para a demonstração da conformidade do material com os requisitos 

de projeto serão limitados aos exigidos pelas normas e especificações, a não ser 

que sejam estabelecidas exigências especiais neste Caderno de Encargos. Se o 

material recebido não atender às tolerâncias da ASTM A6 relativas à curvatura, 

planicidade, geometria e outros requisitos, será admitida a correção por 

aquecimento  ou desempeno mecânico, dentro dos limites indicados na norma. 

12.9.2 Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis 

estruturais recebidos da usina poderão também ser utilizados pelo 

FABRICANTE da estrutura se as anomalias forem constatadas ou ocorrerem 

após o recebimento dos produtos. Procedimentos mais restritivos deverão ser 

acordados com a SUPERVISÃO, de conformidade com o estabelecido no 

Caderno de Encargos. 

12.9.3 Os materiais retirados do estoque deverão ter qualidade igual ou superior à 

exigida pelas especificações. Os relatórios elaborados pela usina poderão ser 

aceitos para a comprovação da qualidade. Os materiais de estoque adquiridos 

sem qualquer especificação não poderão ser utilizados sem aprovação expressa 
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da SUPERVISÃO e do autor do projeto. 

 

12.10 Perfis soldados: 

 

12.10.1 Todas as colunas, vigas principais ou secundárias e outras peças da estrutura 

deverão ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente soldados, 

conforme indicação do projeto. 

12.10.2 Todas as soldas a arco serão do tipo submerso e deverão obedecer às normas 

da AWS. O processo de execução deverá ser submetido à aprovação da 

SUPERVISÃO. 

12.10.3 As soldas entre abas e almas serão de ângulo e contínuas ou de topo com 

penetração total, executadas por equipamento inteiramente automático. 

Poderão ser utilizadas  chapas  de  encosto  em  função  das necessidades. As 

soldas de enrijecedores às almas das peças deverão ser semi-automáticas ou 

manuais. 

12.10.4 Os elementos deverão ser posicionados de tal modo que a maior parte do calor 

desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As soldas 

serão iniciadas pelo centro e se estenderão até as extremidades, permitindo que 

estas estejam livres para compensar  a  contração  da  solda e evitar o 

aparecimento de tensões confinadas. 

12.10.5 As peças prontas deverão ser retilíneas e manter a forma de projeto, livre de 

distorções, empenos ou outras tensões de retração. 

 

12.11 Colunas: 

 

12.11.1 As colunas deverão ser fabricadas numa peça única em todo a sua extensão, ou de 

conformidade com as emendas indicadas no projeto. As emendas somente  

poderão  ser  alteradas  após  aprovação  da SUPERVISÃO  e  do autor do 

projeto. As extremidades das colunas  em  contato  com  placas de base ou 

placas de topo, destinadas a transmitir os esforços     por contato (compressão), 
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deverão ser usinadas. As abas  e  almas deverão ser soldadas à chapa. 

12.11.2 As placas de base deverão ser acabadas em atendimento aos seguintes 

requisitos: 

 

12.11.2.1 As placas de base laminadas com espessura igual ou inferior a 50 

mm poderão ser utilizadas sem usinagem, desde que seja obtido 

apoio satisfatório por contato; 

12.11.2.2 Placas de base laminadas com espessura superior a 50 mm e inferior 

a 100 mm poderão ser desempenadas por pressão ou aplainadas em 

todas as superfícies de contato, a fim de ser obtido apoio por 

contato satisfatório, com exceção dos casos indicados a seguir; 

12.11.2.3 Placas de base laminadas com espessura superior a 100 mm, assim 

como bases de pilares e outros tipos de placas de base, deverão ser 

aplainadas em toda a superfície de contato com exceção dos casos 

indicados a seguir; 

12.11.2.4 Não será necessário aplainar a face inferior das placas de base se for 

executado grauteamento para garantir pleno contato com o concreto 

de fundação; 

12.11.2.5 Não será necessário aplainar a face superior das placas de base se 

for utilizada solda de penetração total entre a placa e o pilar. 

 

12.12 Treliças: 

 

12.12.1 As treliças deverão ser soldadas na oficina e parafusadas no local de 

montagem, salvo indicação contrária no projeto. De um modo geral, os banzos 

superiores e inferiores não deverão ter emendas, mas se forem necessárias 

serão localizadas nos quartos de vão, para evitar manuseio especial ou 

dificuldades de transporte. As juntas serão defasadas e localizadas nos pontos 

de suporte lateral ou tão próximas quanto possível desses pontos. 
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12.12.2 As treliças deverão ser montadas com as contra-flexas indicadas no projeto ou 

de conformidade com as normas, no caso de omissão do projeto. 

 

12.13 Acessórios: 

 

12.13.1 O FABRICANTE fornecerá todas as peças de fechamento da edificação 

indicadas no projeto, como vigas de fachada, pendurais, vigas de beiral, 

suportes de parapeito, parapeitos, calhas, escadas e marquises. 

12.14 Contraventamento das colunas, treliças e terças: 

12.14.1 Todos os contraventamentos serão  executados  de  forma  a  minimizar  os 

efeitos de excentricidades nas ligações  com  a  estrutura.  De  um  modo geral, 

os contraventamentos executados com barras redondas deverão ser ligados às 

treliças ou às vigas por meio de cantoneiras de fixação. 

12.14.2 Os tirantes de fechamento da cobertura, constituídos de barras redondas e 

cantoneiras, deverão prover todas as terças da estrutura. 

12.14.3 Os contraventamentos fabricados com duplas cantoneiras deverão ser 

executados com chapas soldadas e travejamentos espaçados, de conformidade 

com as especificações. 

 

12.15 Construção parafusada: 

 

12.15.1 Se a espessura da chapa for inferior ou no máximo igual ao diâmetro nominal do 

parafuso acrescido de 3 mm, os furos poderão ser puncionados. Para espessuras 

maiores os furos deverão ser broqueados com seu diâmetro final. Os furos 

poderão ser puncionados ou broqueados com diâmetros menores e 

posteriormente usinados até os diâmetros finais, desde que os diâmetros das 

matrizes sejam, no mínimo, 3,5 mm inferiores aos diâmetros finais dos furos. 

Não será permitido o uso de maçarico para a abertura de furos. 

12.15.2 Durante o ato de parafusar a estrutura, deverão ser utilizados parafusos 

provisórios para manter a posição relativa das peças, sendo vedado o emprego 
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de espinas para a coincidência dos furos, alargamento ou distorção dos perfis. 

Coincidência insuficiente deverá originar recusa da peça pela SUPERVISÃO. 

12.15.3 Todos os materiais e métodos de fabricação obedecerão à especificação para 

conexões estruturais para parafusos ASTM A325, na sua mais recente edição. 

O aperto dos parafusos de alta resistência será realizado com chaves de 

impacto, torquímetro ou adotando o método de rotação da porca do AISC. 

 

12.16 Construção soldada: 

 

12.16.1 É muito importante o respeito às seguintes etapas no caso de construções 

metálicas soldadas: 

 

12.16.1.1 Os soldadores deverão ser qualificados, conforme a prescrição do 

“Standard Code For Building Constrution” da ASW D1.1. O 

FABRICANTE poderá comprovar a experiência dos seus 

soldadores, através de trabalhos já executados. 

12.16.1.2 A técnica de soldagem, a execução, a aparência e a qualidade das 

soldas, bem como os métodos utilizados na correção de defeitos, 

deverão obedecer às seções 3 e 4 da AWS D1.1. 

12.16.1.3 Só poderão ser utilizadas juntas e procedimentos de soldagem pré- 

qualificados de acordo com a AWS D1.1, item 2 “Design Of Welded 

Connections”. 

12.16.1.4 A preparação do metal base, o posicionamento das  peças  para  

soldagem, o controle e contrações, as tolerâncias dos perfis da 

solda, os reparos, a limpeza das soldas e o martelamento, deverão 

ser executados de acordo com a AWS D1.1, item 3 “Work Manship”. 

12.16.1.5 A escolha do eletrodo, o pré-aquecimento, a temperatura, 

interpasses e os processos de soldagem, deverão estar de acordo 

com as AWS D1.1 item 4 “Technique”. 
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12.16.1.6 As superfícies a serem soldadas deverão  estar  livres  de  escórias, 

graxas, rebarbas, tintas ou quaisquer outros materiais estranhos. A 

preparação das bordas por corte a  gás  será  realizada,  onde  

possível, por maçarico guiado mecanicamente. As soldas por pontos 

deverão estar cuidadosamente alinhadas e serão de penetração 

total. 

12.16.1.7 Deverão ser respeitadas as indicações do projeto de fabricação, tais 

como dimensões, tipo, localização e comprimento de todas as 

soldas. As dimensões e os comprimentos de todos os filetes deverão 

ser proporcionais à espessura da chapa e à resistência requerida. 

12.16.1.8 Os trabalhos de soldagem deverão ser  executados,  sempre  que  

possível, de cima para baixo. Na montagem e junção de partes da  

estrutura ou de elementos pré - fabricados, o procedimento e a 

seqüência de montagem serão tais que evitem distorções 

desnecessárias e minimizem os esforços de retração. Não sendo 

possível evitar altas tensões residuais nas soldas de fecho nas 

conexões rígidas, o fechamento será realizado nos elementos de 

compressão. 

12.16.1.9 Na fabricação de vigas com chapas soldadas às flanges, todas as 

emendas de oficina de cada componente deverão ser realizadas 

antes que seja soldado aos demais componentes. Vigas principais 

poderão ser executadas com emendas de oficina, mas não com mais 

de três subseções. 

12.16.1.10 O pré - aquecimento à temperatura adequada deverá levar a 

superfície   até uma distância de 7,5 cm do ponto de solda. Esta 

temperatura deverá ser mantida durante a soldagem. 

 

12.16.2 Controle de qualidade: 

 

12.16.2.1 A SUPERVISÃO poderá requerer testes radiográficos em um 



29 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – 

SEMURB 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

  

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 943435-1197 

mínimo de 25% das soldas executadas. Os testes serão realizados 

por laboratório independente, previamente aprovado pela 

SUPERVISÃO. No caso de execução rejeitada, a CONTRATADA 

deverá remover e executar novamente os serviços de soldagem. 

12.16.2.2 Tanto os cordões de solda quanto  as peças soldadas, deverão 

atender   as tolerâncias dimensionais previstas nas normas 

aplicáveis, deverá ser efetuada a inspeção visual em todas as soldas, 

e aceitação de acordo com a AWS D1.1, item 8.15. Emendas não 

previstas no projeto, quando extremamente necessárias, deverão ser 

executadas com solda de penetração total, na fábrica. 

12.16.2.3 Todas as peças componentes da estrutura deverão ser 

adequadamente marcadas por meio de punção, com as marcas de 

montagem, na fábrica. 

 

13 SPDA 

 

13.1 O SPDA é um sistema completo destinado a proteger uma construção ou estrutura 

contra os efeitos das descargas atmosféricas, de forma geral, são constituídos de três 

subsistemas bem definidos que estão interligados: 

 

13.1.1 Subsistema de captores; 

13.1.2 Subsistema de descidas; 

13.1.3 Subsistemas de aterramento. 

 

13.2 Cada um desses subsistemas contém elementos que desempenham diferentes funções 

como apresentados a seguir. 

 

13.3 Subsistemas de captores: 
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13.3.1 São os elementos condutores expostos, destinados a interceptar as descargas 

atmosféricas, normalmente localizadas na parte mais elevada da edificação. É 

constituído por uma, três ou mais pontas, em geral de aço inoxidável, fixado a 

uma haste ou mastro preso a uma base isoladora para um nível de tensão de 10 

kV. O captor recebe os raios, reduzindo a probabilidade de incidirem 

diretamente na estrutura. Deve ter capacidade térmica e mecânica para suportar 

o calor e os esforços eletromecânicos gerados. Os captores podem ser 

classificados em naturais ou não naturais: 

13.3.2 Captores naturais são elementos condutores expostos às descargas atmosféricas 

e normalmente são partes integrantes da edificação que se quer proteger, como 

por exemplo, tanques, telhas e telhiças metálicas com espessura superior a 0,50 

mm. 

13.3.3 Captores não naturais, são elementos normalmente em forma de uma haste 

vertical, cabo horizontal ou elemento desenhado para este fim, como por 

exemplo captor tipo Franklin. 

 

13.4 Subsistemas de descidas: 

 

13.4.1 Os condutores de descidas são elementos expostos ou não, que permitem a 

continuidade elétrica entre os captores e o sistema de aterramento. 

13.4.2 Ele deve passar por toda a edificação de um modo seguro para que não cause 

efeitos secundários perigosos como centelhamento lateral e indução de corrente 

em condutores próximos. 

13.4.3 Sendo assim, eles devem estar dispostos de modo que a corrente percorra 

diversos condutores em paralelos e seu comprimento deve ser o menor 

possível. 

13.4.4 Os sistemas de descidas também podem ser classificados segundo sua natureza 

construtiva como naturais ou não naturais: 
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13.4.4.1 Sistemas de descidas naturais são elementos condutores, 

normalmente partes integrantes da edificação que permitem escoar 

para o sistema de aterramento as corrente elétricas resultantes das 

descargas atmosféricas. As instalações metálicas da estrutura 

podem ser consideradas condutores de descida naturais, inclusive 

quando revestidas por material isolante, desde que possuam 

continuidade; 

13.4.4.2 Sistemas de descidas não naturais são constituídos de elementos 

condutores expostos ou não, com condutividade mínima de 98%, que 

traça um percurso retilíneo e vertical, ligando o captor a terra pelo 

menor percurso possível e fixado na edificação no mínimo a cada 2 

metros. Os cabos de descida devem ser protegidos contra danos 

mecânicos até no mínimo 2,5 acima do nível do solo. A proteção 

deve ser por eletroduto rígido de PVC ou metálico sendo que, neste 

último caso, o cabo de descida deve ser conectado as extremidades 

superior e inferior do eletroduto conforme item 5.1.2.4.3 da norma 

NBR5419:2005. 3.4. 

 

13.5 Subsistemas de aterramento: 

 

13.5.1 São constituídos de elementos condutores enterrados ou embutidos nas 

fundações das edificações responsáveis por dissipar a corrente da descarga 

atmosférica no solo. Para que isso ocorra de forma segura o aterramento deve 

oferecer o mínimo de resistência possível e se espalhar de forma homogênea 

para evitar altas diferenças de potencial. Os elementos que compõem o sistema 

de aterramento também podem ser divididos entre naturais e não naturais: 

13.5.2 Sistemas de aterramento naturais são constituídos de elementos metálicos 

embutidos nas fundações das edificações e parte integrante delas. Apesar do 

aço estar envolvido por um a camada de concreto, a característica higroscópica 

(tendência a absorver umidade) do mesmo o deixa com um valor de resistência 
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considerado baixo, criando assim um aterramento simples e de boa qualidade. 

13.5.3 Sistemas de aterramento não naturais são constituídos de elementos condutores 

enterrados horizontalmente, verticalmente ou inclinados (haste de 

Copperweld), e devem possuir uma resistência como prescrito na NBR 

5419:2005. Como exemplos têm-se os condutores de cobre nu diretamente 

enterrados em torno da edificação e hastes de terra com cobertura eletrolítica 

de cobre enterradas verticalmente, interligadas ou não aos condutores 

horizontais. Essas hastes devem estar a uma distância mínima de 1 metro da 

fundação da edificação e devem respeitar um afastamento mínimo entre elas 

igual ao comprimento da própria haste para reduzir o efeito de indutância 

mútua. 

 

13.6 Classificação das estruturas quanto ao nível de proteção: 

 

13.6.1 A determinação do nível de proteção está ligada com a eficiência do sistema em 

proteger o volume em questão, pois o conteúdo da edificação irá alterar o rigor 

das medidas do SPDA que pode variar do nível mais alto (nível I) ao mais 

baixo (Nível IV). 

13.6.2 De forma geral os índices de nível de proteção podem ser definidos como: 

 

13.6.2.1 Nível I: Nível de proteção mais rigoroso e seguro. Refere-se às 

construções protegidas, cuja falha no sistema de para-raios 

apresenta riscos para os arredores, como por exemplo, indústrias 

petroquímicas e de materiais explosivos. 

13.6.2.2 Nível II: Refere-se às construções protegidas, cuja falha no sistema 

de para- raios pode ocasionar perda de bens de grande valor ou que 

abriga um grande número de pessoas, porém sem consequências 

para construções adjacentes como, por exemplo, museus, teatros e 

estádios. 

13.6.2.3 Nível III: Refere-se às construções de uso comum, tais como os 
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prédios residenciais e indústrias de manufaturados simples. 

13.6.2.4 Nível IV: Nível de proteção mais baixo, usado em estruturas 

raramente ocupadas por pessoas cujo produto armazenado é de 

material não combustível, como por exemplo armazéns de concreto 

para produtos de construção. 

 

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

14.1 Os materiais para instalações hidráulicas atenderão a todas as normas, especificações, 

métodos e padronizações da ABNT. Todos os produtos deverão vir acompanhados de 

logotipo do INMETRO e/ou da Certificadora específica. 

 

14.2 Corte de Tubulações: 

 

14.2.1 Os cortes em tubulações deverão ser sempre perpendiculares ao eixo 

longitudinal dos tubos e executados com ferramenta apropriada. 

14.2.2 As rebarbas provenientes do corte deverão ser aparadas, com lixa nos casos de 

tubulações em PVC, e com o uso de lima fina, nos casos de tubulações 

metálicas, e sempre de modo a não comprometer a espessura das paredes 

internas. 

 

14.3 Roscas em Tubulações: 

 

14.3.1 Deverão ser abertas utilizando-se dispositivo adequado (tarraxas ou tornos), 

calibrando-se a pressão de corte para não reduzir a resistência mecânica e/ou 

espessura das paredes dos tubos. 

14.3.2 Jamais ultrapassar o limite das guias utilizadas, sob pena de comprometer o uso 

dos tubos. 

14.3.3 Após a abertura das roscas, as tubulações deverão estar isentas de resíduos de 
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qualquer espécie antes de se efetuar as conexões por luvas e/ou outras peças 

intercambiáveis. 

 

14.4 Emendas de Tubulações: 

 

14.4.1 Utilizar sempre uma conexão adequada. Não é permitido a confecção de bolsas 

à quente ou por compressão. 

14.4.2 Alinhar as peças em uso, de modo que os fios das roscas adentrem, sem 

forçamento, nas posições adequadas. 

 

14.5 Alinhamento das Tubulações: 

 

14.5.1 Todas as redes deverão estar perfeitamente alinhadas no sentido do fluxo, e 

com inclinação na direção deste. 

14.5.2 Para alinhar as redes usar elementos ou dispositivos que facilitem essa tarefa. 

No caso de tubulações verticais em alvenaria, usar um prumo para determinar a 

trajetória correta do tubo e do corte necessário. Nas tubulações horizontais em 

pisos, efetuar, preliminarmente, uma avaliação dos eventuais obstáculos de 

caminho, e em seguida marcar o percurso fisicamente através da utilização de 

linha própria (cordão de cerda de algodão ou nylon), mantendo a linha com 

suficiente tração mecânica para orientar o corte em seu trajeto. 

 

14.6 Rasgos em Alvenaria: 

 

14.6.1 Preferencialmente deverão ser abertos com o uso de máquina de corte própria 

para essa tarefa. Se abertos manualmente com o uso de talhadeiras, deverão ser 

tomados cuidados especiais em relação ao alinhamento e à profundidade. 

14.6.2 Não se deve utilizar ponteiros metálicos. 

14.6.3 A largura e profundidade de corte dependem do diâmetro da tubulação a 

embutir, sendo que o corte não poderá ter profundidade nem largura superior a 
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duas vezes o diâmetro externo da tubulação a embutir. 

 

14.7 Fixação das tubulações em alvenaria antes do enchimento: 

 

14.7.1 Dispostos os tubos nos cortes efetuados, grampeá-los com o uso de arame ou 

de massa de cimento em pontos estratégicos que favoreçam o perfeito 

equilíbrio, antes do enchimento final dos rasgos. 

14.7.2 A tarefa de enchimento a ser executada por profissional, deverá ser 

rigidamente acompanhada e supervisionada pelo oficial responsável pela 

instalação. 

 

14.8 Instalação de Conexões Metálicas 

 

14.8.1 As conexões deverão se ajustar perfeitamente às roscas externas das 

tubulações. Deverão ser suficientemente apertadas, sem, contudo, exceder à 

pressão necessária, sob risco de provocar fissuras imperceptíveis a uma 

inspeção visual e que poderão provocar vazamentos futuros. 

14.8.2 Antes de executar qualquer conexão com rosca, limpar bem os fios das roscas 

(do tubo e da conexão correspondente). 

14.8.3 Nas tubulações de esgoto e água pluvial, usar solução limpadora e em seguida, 

o adesivo. 

 

14.9 Uso de veda juntas 

 

14.9.1 Nas tubulações de água fria e para o acoplamento de qualquer conexão, utilize 

o veda juntas tipo "teflon" sempre no sentido horário e de profundidade, 

devendo a camada da fita ter um mínimo de duas voltas completas na 

circunferência da rosca. 

14.9.2 Se o veda juntas for do tipo pastoso, recobrir os fios das roscas com cerca de 

um milímetro do produto, deixando secar ao ar livre durante um mínimo de 
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dois minutos antes de rosquear a conexão. Em qualquer hipótese, tanto as 

conexões quanto o tubo já deverão estar previamente limpos e isentos de 

impurezas. 

 

14.10 Uso de adesivos 

 

14.10.1 Após a limpeza das partes a serem soldadas, aplicar o adesivo na quantidade 

suficiente para recobrir a área de colagem, certificando-se de que toda a 

superfície a ser colada esteja embebida do produto e sem excesso. 

14.10.2 Deixe secar ao ar livre por alguns poucos minutos antes de juntar as partes. 

Certifique-se do alinhamento perfeito ao colar os tubos. 

 

14.11 Assentamento de Registros, Torneiras ou Válvulas de Fluxo 

 

14.11.1 Deverão ser posicionados perfeitamente perpendiculares ao sentido 

longitudinal das tubulações à qual pertençam, de modo a não gerarem esforços 

mecânicos na tubulação. 

14.11.2 Ajustar as roscas de ligação nos comprimentos adequados de modo a que a 

emenda se justaponha ao "esbarro" interno que compõe o registro ou válvula. 

14.11.3 O aperto deve ser o suficiente para que a peça não tenha nenhum movimento 

em torno da tubulação. 

14.11.4 Utilizar veda junta do tipo pastoso preferencialmente o teflon, no caso de 

registros e válvulas. 

14.11.5 Não retirar o invólucro protetor dos registros ou válvulas até a conclusão e 

entrega final da obra. 

 

14.12 Montagem de Registros nas Tubulações 

 

14.12.1 Deverão estar contidos entre uniões que permitam a sua retirada em futuro para 

eventual manutenção ou substituição. 
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14.13 APORTE DE ÁGUA 

 

14.13.1 Deverão ser previstas derivações dos ramais já existentes e em funcionamento 

que suprem água oriunda do reservatório para as novas instalações. 

14.13.2 O aporte deverá ser feito sem prejuízo ao fornecimento anterior existente e 

demandado pela tubulação que torne inviável a pressão na rede. 

14.13.3 Nova tubulação proveniente do reservatório deverá ser providenciada sempre 

que a pressão dinâmica na rede seja inferior aos números estabelecidos por 

norma. 

 

14.14 ÁGUA FRIA 

 

14.14.1 Serão montados "barriletes" sobre os forros e/ou paredes, nos diâmetros 

indicados, do qual derivarão descidas para cada unidade sanitária, conforme 

caracterizado nos diagramas de isometria. 

14.14.2 Os novos registros de controle local de vazão serão montados entre uniões, 

para possibilitar futura remoção se necessário. 

14.14.3 Os tubos serão de PVC, marrom, classe A, NBR 5648 da ABNT, ponta e bolsa, 

soldável, barra de 6 metros, pressão de serviço de até 7,50 kgf/cm2 (0,75 Mpa), 

bitola conforme indicado em projeto, marca Tigre ou Fortilit. 

14.14.4 As conexões serão de PVC, soldável, marca Tigre ou Fortilit e as saídas de 

água potável serão de liga de bronze com rosca, marca Eluma obedecendo as 

normas da ABNT. 

 

14.15 ESGOTO SANITÁRIO 

 

14.15.1 Os tubos e conexões serão de PVC, branco, classe A, NBR 5688 da ABNT, 

ponta e bolsa, junta elástica, barra de 6 metros, bitolas conforme indicado em 
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projeto, marca Tigre ou Fortilit. As conexões seguem as mesmas 

especificações das tubulações. 

14.15.2 A rede coletora externa deverá também ser em PVC tipo Ponta Bolsa, 

utilizando-se caixas de inspeção com dimensões e profundidades adequadas. 

14.15.3 Os ramais de esgoto deverão ser, ainda, prolongados até 0,30m acima da maior 

altura de telhado, nas colunas de ventilação. Estas deverão conter um Te 

sanitário como terminação, no topo. 

14.15.4 O tubos deverão ser assentados com a bolsa voltada para o sentido oposto ao 

caimento, ou seja ao escoamento do fluido. 

14.15.5 As extremidades das tubulações de esgoto deverão ser vedadas, até a 

montagem dos aparelhos sanitários com plugues, convenientemente, sendo 

vedado o emprego de buchas de papel ou madeiras para tal finalidade. 

14.15.6 Durante a obra deverão ser tomadas especiais precauções para evitar a entrada 

de detritos nos coletores e ramais de esgoto. 

 

14.16 LOUÇAS 

 

14.16.1 Todas as louças deverão ser integralmente novas, não se permitindo o 

reaproveitamento eventual de nenhuma peça. 

14.16.2 A louça para os diferentes tipos de aparelho sanitários e acessórios será de grês 

branco (grês porcelânico). 

14.16.3 As peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações e fendas, duras, 

sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis. 

14.16.4 O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou 

fendilhamentos. 

14.16.5 O lavatório de louça, sem coluna, para embutir ou fixar na parede, serão da 

marca CELITE ou similar – cor branca. Os elementos de fixação deverão ser 

compatíveis com a furação da peça. 

14.16.6 As bacias sanitárias a implantar serão do tipo caixa acoplada - esmalte de louca 

branco - ref. marca/mod: Deca/linha Ravena ou similar. Exceção se faz à 
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guarita que terá caixa de descarga elevada para fixação na parede. 

14.16.7 A bacia sanitária contará com ação sifônica VDR (volume de descarga 

reduzido), de boa qualidade e caixa acoplada. A caixa de descarga deverá estar 

de acordo com a NBR 11852 – “Caixa de descarga”. Os elementos de fixação 

deverão ser compatíveis com a furação da peça. 

14.16.8 A caixa de descarga a ser fornecida deverá estar completa, ou seja, com todos 

os elementos de acionamento e vedação (mecanismo). 

 

15 SISTEMAS DE PREVENÇÃO COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXIGIDOS 

 

15.1 Os Sistemas preventivos deste projeto foram dimensionados a partir do Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Sergipe para ocupação/uso. Sistemas 

exigidos: 

 

15.1.1 Sistema de Proteção por Extintores; 

15.1.2 Saídas de Emergência; 

15.1.3 Sistema de Iluminação de Emergência; 

15.1.4 Sistema de Sinalização de Emergência; 

 

15.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

 

15.2.1 Extintores Manuais Extintores a serem usados: 

 

15.2.1.1 Extintor CO2, com capacidade extintora 40-BC. Serão fabricados 

em chapa de aço carbono, construídos a arco de solda “Mig”, 

fosfatizado interna e externamente e aprovados pela ABNT, 

conforme a NBR 10721. Os extintores serão instalados na 

localização indicada em planta baixa, observando-se a base ou 

suporte de parede e serão fixados a 1,60 m acima da cota do piso 

pronto, podendo ser empregadas, na sua fixação, buchas de nylon. 
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Os locais destinados aos extintores serão sinalizados com as 

especificações de cada um. Quando instalados em pilares, estes 

receberão sinalização em todas as faces. 

 

15.2.2 Iluminação de Aclaramento 

 

15.2.2.1 A iluminação de aclaramento é obrigatória para todos os locais que 

proporcionam uma circulação vertical ou horizontal, de saídas para 

o exterior da edificação, ou seja, rotas de saída e para os ambientes 

citados no Anexo E, e que garantam um nível mínimo de 

iluminamento no piso, de acordo com o Anexo A, de: 

i) 5 lux em locais com desnível (escadas ou passagens com 

obstáculos); 

ii) 3 lux em locais planos (corredores, halls e locais de refúgio 

sem obstáculos). 

15.2.2.2 A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que 

possam dificultar a circulação, como grades, saídas, mudanças de 

direção etc. O reconhecimento de obstáculos deve ser obtido por 

aclaramento do ambiente ou por sinalização luminosa. 

 

15.2.3 SINALIZAÇÃO DE SAÍDA 

 

15.2.3.1 A sinalização de abandono foi projetada mediante a utilização de 

placas indicativas e setas que indicarão o caminho mais curto para 

uma total evacuação do estabelecimento (ver distribuição de acordo 

com o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio). Projetado 

mediante a utilização de setas que indicarão o caminho mais curto 

para uma total evacuação do estabelecimento, (ver distribuição, 

cores e altura em projeto). 

 



41 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – 

SEMURB 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

  

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 943435-1197 

 

 

___________________________________________________________ 

ANDERSON ALVES DE CARVALHO 

Engenheiro (a) Civil 

CREA PA n.º 151912764-2 

 


