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MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  

CMP       -       11ª RM 
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

(PMB - 1962) 

 
 
 

PORTARIA Nº 002, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018  

 
 
Aprova o Caderno de Encargos para 

Obras/Serviços de Manutenção dos Próprios 

Nacionais Residenciais (PNR) da Guarnição de 

Brasília (N-PMB.502).  

 
 

O PREFEITO MILITAR DE BRASÍLIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 23, 

inciso LXIII, do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Portaria nº 816, 

de 19/12/2003, do Comandante do Exército, resolve: 

Art.1º Aprovar o Caderno de Encargos para Obras/Serviços de Manutenção dos Pró-

prios Nacionais Residenciais (PNR) da Guarnição de Brasília (N-PMB.502), que com esta baixa.  

Art.2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

 

(Publicado no Adt 002 ao BI Nr 226 - PMB, de 10 de dezembro de 2018) 
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CADERNO DE ENCARGOS PARA OBRAS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 
PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) DA GUARNIÇÃO DE BRASÍLIA  

(N-PMB.502) 

 
CAPÍTULO 1  

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
 

1.1. FINALIDADE 

1.1.1. O presente Caderno de Encargos visa estabelecer as condições gerais de 
execução dos serviços necessários a Prefeitura Militar de Brasília. 

 
1.2. REFERÊNCIAS 

1.2.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA obedecendo rigorosamente 
aos desenhos dos projetos, detalhes e especificações, todos devidamente rubricados 
pelos responsáveis, bem como indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

1.2.1.1. Deste Caderno de Encargos; 

1.2.1.2. Das normas técnicas da ABNT; 

1.2.1.3. Das instruções técnicas ou catálogos dos fabricantes; 

1.2.1.4. Das normas do Distrito Federal e das concessionárias locais; 

1.2.1.5. Das leis, normas e posturas municipais; 

1.2.1.6. Do caderno de encargos da PINI; 

1.2.1.7. Do caderno de encargos do manual de obra/serviços públicas da Secretária do 
Estado da Administração e Patrimônio; e 

1.2.1.8. Das normas do DNIT/DNER. 

 
1.2.2. No que concerne à legislação e toda a normatização complementar 
supracitadas, serão consideradas para os fins deste projeto suas versões/edições mais 
atualizadas.  

 
1.2.3. A mudança de qualquer projeto, serviço ou material somente será admitida 
após autorização escrita da SFCS, a qual será precedida de solicitação escrita da 
CONTRATADA, juntando-se a esta uma amostra para o devido exame, quando solicitado. 
Será admitida mudança apenas quando houver indicação de materiais ou serviços de 
qualidade igual ou superior aos especificados originalmente. 

 
1.2.4. Quaisquer serviços ou materiais diferentes dos especificados e sem a 
autorização supraexigida, serão passíveis de demolição, remoção ou caberá à 
CONTRATADA   a   reexecução  ou   substituição,  bem  como  outras  correções  que  em 
decorrência se tornem necessárias, tudo sem qualquer ônus para o Exército Brasileiro. 
Acréscimos, reduções ou modificações que impliquem em alterações do valor contratual, 
deverão ser previamente autorizados pela PMB, observados os preços unitários da 
proposta original, ou acordados entre as partes, quando forem diferentes dos incluídos na 
licitação. 
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1.2.5. Fiscalização. Todos os anexos ao edital de licitação se complementam. Em 
caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a 
seguinte prevalência: 

1.2.5.1. As normas da ABNT prevalecem sobre esta Especificação Técnica; 

1.2.5.2. Esta Especificação Técnica prevalece sobre os cadernos de encargos; 

1.2.5.3. Os projetos executivos prevalecem sobre os de arquitetura; 

1.2.5.4. As especificações detalhadas em um subitem prevalecem sobre as 
especificações generalizadas do Caderno de Encargos; 

1.2.5.5. As cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e 

1.2.5.6. Os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor 
escala (menos detalhes). 

 
1.2.6. Nos casos omissos ou suscetíveis de dúvida, a CONTRATADA deverá recorrer 
ao Setor de Aquisições, Licitações e Contratos, se antes da abertura dos envelopes de 
habilitação, e à FISCALIZAÇÃO, se depois, para esclarecimentos ou orientação; as 
decisões sobre quaisquer conflitos caberão ao Ordenador de Despesas e serão sempre 
comunicadas por escrito. 

 
1.3. ABREVIATURAS 

1.3.1. DEC – Departamento de Engenharia e Construção; 

1.3.2. DOM – Diretoria de Obra/serviços Militares; 

1.3.3. PMB – Prefeitura Militar de Brasília; 

1.3.4. OM – Organização Militar; 

1.3.5. RM – Região Militar; 

1.3.6. CONTRATANTE – Órgão que contrata a obra/serviço ou serviço, neste caso, o 
Ministério da Defesa / Exército Brasileiro, tendo como órgão de execução a PMB; 

1.3.7. LICITANTE – Empresa participante do processo licitatório, objeto destas 
Especificações Técnicas; 

1.3.8. CONTRATADA – Empresa com a qual a Contratante firma contrato para a 
execução de obra/serviço ou serviço; 

1.3.9. SUBCONTRATADA – Empresa ou profissional que executa parte dos serviços 
por meio de contrato firmado com a Contratada, com a obrigatória anuência da 
Contratante, em qualquer estágio da obra/serviço e em qualquer serviço; 

1.3.10. FISCALIZAÇÃO – Engenheiro ou preposto credenciado pela PMB; 

1.3.11. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

1.3.12. DRT – Delegacia Regional do Trabalho; 

1.3.13. CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 

1.3.14. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

1.4. RESPONSABILIDADE, GARANTIA E FISCALIZAÇÃO 

1.4.1. RESPONSABILIDADE 
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1.4.1.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 
eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com os Cadernos de Encargos, 
Especificações e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos 
decorrentes da realização dos ditos trabalhos. 

 
1.4.2. A CONTRATADA manterá no canteiro de obra/serviço, além dos documentos 
exigidos pela legislação em vigor: 

1.4.2.1. O livro Diário de Obra/serviços em 03 (três) vias, seguindo modelo fornecido 
pela CONTRATANTE, com número de folhas suficiente para atender todo o período da 
obra/serviço, com os dados da empresa e seus responsáveis devidamente preenchidos 
na folha de abertura. Deverá ser anotada, como primeira observação, a data da 
assinatura do Contrato e da expedição da primeira Ordem de Serviço;  

1.4.2.2. Arquivo das Ordens de Serviço, relatórios, pareceres e demais documentos 
administrativos; 

1.4.2.3. Os desenhos e detalhes de execução, os projetos de estrutura, arquitetura e 
instalações aprovados pelos órgãos públicos competentes; 

1.4.2.4. Documento elencando engenheiro e preposto devidamente habilitado, sendo 
que o preposto deverá estar presente em tempo integral durante todo o dia de serviço; 

1.4.2.5. Cronograma físico-financeiro devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em 
local de fácil visualização; 

 
1.4.3. Caberá também à CONTRATADA: 

1.4.3.1. Para as obra/serviços e serviços que forem contratados, fornecer e conservar 
os equipamentos mecânicos e o ferramental necessário, contratar pessoal idôneo, de 
modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 
operários, mestres e encarregado que assegurem andamento satisfatório às 
obra/serviços, bem como obter materiais necessários em quantidades suficientes para a 
conclusão destas no prazo fixado em contrato; 

1.4.3.2. Supervisionar e coordenar os trabalhos subempreitados assumindo total 
responsabilidade pela qualidade e prazos estipulados, pelo fornecimento de 
equipamentos, material de trabalho, uniforme, EPI e todo o restante requerido ou 
disponível para o pessoal da própria empresa; 

1.4.3.3. A CONTRATADA NÃO PODERÁ subempreitar parte dos serviços sem 
autorização do CONTRATANTE; 

1.4.3.4. Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços relativos à obra/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções;  

1.4.3.5. Fornecer todos os materiais e executar todos os serviços e obra/serviços de 
construção e de aquisição e instalação dos equipamentos necessários à completa e 
perfeita utilização das benfeitorias, de acordo com os anexos e documentos integrantes 
do Contrato; 

1.4.3.6. A indenização por quaisquer danos pessoais ou materiais que ocorrerem em 
função da execução da obra/serviço, inclusive a terceiros; 

1.4.3.7. O pagamento de seguros, impostos, leis sociais e de toda e qualquer despesa 
referente à obra/serviço, inclusive licença em Repartições Públicas, se necessário; 
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1.4.3.8. A responsabilidade integral pela execução da obra/serviço e serviços 
contratados, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a presença ou ausência da 
FISCALIZAÇÃO na obra/serviço motivo de exclusão ou redução de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 
1.4.4. GARANTIA 

1.4.4.1. De acordo com disposto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro, a 
CONTRATADA deve dar uma garantia de 05 (cinco) anos para a construção. Em relação 
aos equipamentos instalados, o tempo mínimo de garantia será de 01 (um) ano. O prazo 
prescricional para intentar ação civil é de 20 (vinte) anos, conforme artigo 205 do Código 
Civil Brasileiro. 

 

1.4.5. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

1.4.5.1. A CONTRATADA se obrigará a manter os setores de trabalho com livre acesso 
à FISCALIZAÇÃO, à qual serão fornecidos todos os esclarecimentos necessários. Só à 
FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obra/serviços e 
serviços, sem prejuízo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de 
não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de 
Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 
executado ou material posto na obra/serviço. 

1.4.5.2. A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra/serviço, imediatamente, após o 
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou 
subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, demonstre conduta nociva ou 
incapacidade técnica. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra/serviço não isentará nem 
diminuirá as responsabilidades da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.  

 
1.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.5.1. LICENÇAS E FRANQUIAS 

1.5.1.1. A CONTRATADA se obriga a atender às suas custas: 

1.5.1.1.1. Todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra/serviços públicas e 
sua segurança; 

1.5.1.1.2. O pagamento das despesas decorrentes da legislação trabalhista, bem como 
os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho. 

 
1.5.2. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS 

1.5.2.1. Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia 
à FISCALIZAÇÃO por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de 
similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada equivalência 
técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza 
de preço. O estudo e a aprovação pela FISCALIZAÇÃO dos pedidos de substituição só 
poderão ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

1.5.2.1.1. Declaração que a substituição se fará sem ônus para o CONTRATANTE; e 

1.5.2.1.2. Apresentação de provas de condições de similaridade compreendendo como 
peça fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 
tecnológico idôneo, indicado pela FISCALIZAÇÃO. Quando julgado desnecessário pela 
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FISCALIZAÇÃO, o laudo poderá ser dispensado. 

1.5.2.1.3. No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus 
similares, a CONTRATADA apresentará uma proposta de substituição para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, ou esta indicará o seu substituto. Mesmo que a CONTRATADA tenha 
apresentado em sua proposta de preços o valor do material supostamente similar ao 
previsto, isto não será considerado como justificativa para a mudança da especificação. 

 
1.5.3. ACRÉSCIMOS DE DESPESA 

1.5.3.1. Nenhum serviço ou aquisição que resulte em acréscimo de despesa para o 
CONTRATANTE poderá ser executado pela CONTRATADA sem autorização por escrito 
do Ordenador de Despesas, que não delegará esta atribuição para nenhum membro da 
FISCALIZAÇÃO. 

1.5.3.2. Os custos adicionais de todas as alterações decorrentes de mudança de 
serviço previsto em projeto serão arcados pela CONTRATADA que, neste caso, deverá 
apresentar planilha com todos os custos decorrentes daquela alteração. 

 
1.5.4. FORMALIZAÇÕES 

1.5.4.1. As comunicações e o encaminhamento de documentos só se darão por 
satisfeitos se processados e/ou encaminhados através de instrumentos formais (ofício, 
carta, telex, telegrama ou outra modalidade ideográfica) emitidos exclusivamente por 
preposto com poderes para tanto, de um dos contratantes e formalmente entregues no 
domicílio da outra parte ou onde e a quem este formal e antecipadamente indicar. 

 
1.6. PRAZOS E CRONOGRAMA 

1.6.1. PRAZO 

1.6.1.1. A CONTRATATADA disporá do prazo previsto em memorial para execução da 
obra/serviço, correspondentes ao termo de contrato e seu cronograma físico-financeiro 
aprovado pela CONTRATANTE. 

 
1.6.2. CRONOGRAMA 

1.6.2.1. O cronograma físico apresentado pela CONTRATANTE é de cumprimento 
obrigatório pela CONTRATADA. O cronograma entregue pela CONTRATADA em sua 
proposta deve seguir rigorosamente o que prescreve o cronograma da CONTRATANTE; 
alterações devidas a diferenças de metodologia empregadas pela CONTRATADA só 
serão admitidas se comunicadas (item por item alterado) por escrito e aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO. 

1.6.2.2. Assim, o modelo apresentado no edital de licitação deve ser seguido pela 
CONTRATADA de forma que a única alteração (salvo ressalva do parágrafo anterior) será 
a coluna “Custo” a ser preenchida com os preços de sua proposta, incluindo o BDI. 

1.6.2.3. O início das obra/serviços constante do cronograma a ser apresentado pela 
CONTRATADA é meramente estimativo. Sua data real será definida na Ordem de Serviço 
e todos os serviços serão deslocados com base nesta nova data. Este cronograma final, 
coerente com a data de início real da obra/serviço, deverá ser apresentado novamente 
pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO no prazo de 1 (uma) semana após a emissão da 
Ordem de Serviço. 

1.6.2.4. No cronograma de execução dos serviços estão computados os dias de chuva 



Norma para Padronização da Manutenção dos PNR da Gu Bsb (N-PMB.502) 

1-6 

ociosos, tomando-se por base a média histórica do município ou da região, em 
conformidade com os dados fornecidos pelo CPTEC/Inpe e pela Embrapa.  

1.6.2.5. Os períodos de trabalho considerados contemplam: 8 (oito) horas de trabalho 
diurno diário e 5 (cinco) dias de trabalho por semana.  

1.6.2.6. Caso a CONTRATADA verifique que não poderá cumprir os prazos estipulados 
em seu cronograma, deverá ser solicitado à FISCALIZAÇÃO o trabalho em finais de 
semana ou em horários noturnos, em todos os casos sem ônus para a CONTRATANTE, 
isto é, a expensas da CONTRATADA que, poderá, também, para fins de se adequar 
àquele cronograma, aumentar o número de equipes nos serviços críticos. 



 

 

2-1 

CAPÍTULO 2  
ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

2.1. SEGURANÇA DO TRABALHO E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 

2.1.1. O projeto do canteiro de obra/serviços deverá prever local destinado à 
armazenagem de todos os materiais a serem empregados na obra/serviço. A 
FISCALIZAÇÃO determinará à CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material 
encontrado fora dos locais projetados ou a reorganização daqueles cuja armazenagem 
não se enquadre em padrões de elevada qualidade e produtividade. Em nenhuma 
hipótese, deverá existir material nas áreas do canteiro que não esteja sistematicamente 
empilhado em local previamente identificado para essa finalidade. 

 
2.1.2. A CONTRATADA deverá zelar pela ordem e disciplina em todas as 
dependências da obra/serviço, bem como pela segurança e organização de todos os 
materiais e equipamentos. É de sua responsabilidade o fornecimento de água fria filtrada 
(preferencialmente por meio da instalação de bebedouro no barracão de obra/serviços) 
em copos individuais ou descartáveis a todos os operários. 

 
2.1.3. A CONTRATADA deverá manter, no canteiro de obra/serviços, medicamentos 
básicos de primeiros socorros, dispostos em kit(s) compatível como o número de 
empregados da obra/serviço e com a atividade desenvolvida (vide NR-7), bem como 
profissional treinado para este fim. Deverá haver no local, equipamentos para proteção e 
combate a incêndio, na forma da legislação em vigor e todo o tipo de placas e sinais 
indicativos requeridos pelas normas e NR do MTE relativos ao trabalho em segurança. 

 
2.1.4. A CONTRATADA deverá comunicar à Delegacia Regional do Trabalho - DRT, 
antes do início da obra/serviço, as seguintes informações: endereço da obra/serviço; 
endereço do contratante e da contratada; tipo de obra/serviço; data prevista para início e 
término da obra/serviço; número máximo previsto de trabalhadores na obra/serviço. 
Deverá apresentar à Fiscalização um comprovante da comunicação feita à DRT. 

 
2.1.5. Quando a CONTRATADA possuir 20 (vinte) ou mais operários trabalhando na 
obra/serviço, deverá apresentar o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho), elaborado por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de segurança do 
trabalho), que seguirá obrigatoriamente as especificações e procedimentos constantes do 
item 18.3 da NR-18, da Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, com suas alterações. A 
carga horária do programa educativo a que se refere um de seus subitens será de, no 
mínimo, 6 (seis) horas. 

 
2.1.6. Deverão ser usados por todos os trabalhadores da obra/serviço equipamentos 
de proteção individual (EPI) básicos (vide NR-6), fornecidos pela CONTRATADA. Não 
será permitida a permanência de operários descalços ou utilizando chinelos de dedo ou 
sandálias, sem uniforme ou sem capacete no interior da obra/serviço. É exigida inclusive 
a utilização de uniformes e/ou crachás das empresas subempreitadas pela 
CONTRATADA, que se responsabilizará pelo atendimento destas ordens por parte 
daquela. Será obrigatório, para todos os operários da obra/serviço, inclusive os visitantes, 
a utilização de EPI’s conforme a exposição ao risco. 
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2.1.7. Os EPI’s e uniformes de trabalho deverão estar em perfeito estado de 
conservação e uso. As áreas circunvizinhas ao canteiro de obra/serviços deverão ser 
isoladas e sinalizadas.  

 
2.1.8. As obras/serviços em altura deverão atender a NR-35 – TRABALHO EM 
ALTURA e executadas por profissionais treinados e habilitados para execução dos 
serviços nestas condições. 

 
2.1.9. Será exigido o fiel cumprimento de TODAS as Normas Reguladoras do 
Ministério do Trabalho no que diz respeito à Medicina e Segurança do Trabalho, em 
particular a NR-18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO e a NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM  
ELETRICIDADE. As empresas que não cumprirem as exigências de Segurança e 
Medicina do Trabalho serão penalizadas na forma da lei. 

 
2.2. SERVIÇOS GERAIS 

2.2.1. TRANSPORTES DIVERSOS 

2.2.1.1. Todos os transportes de pessoal e material correrão por conta da 
CONTRATADA. Os materiais considerados para bota-fora deverão ser carregados, 
transportados em caminhões e descarregados pela CONTRATADA em local destinado 
pela Prefeitura. 

2.2.1.2. A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções para que durante o 
carregamento e o transporte, o pó e detritos não prejudiquem as atividades normais da 
FISCALIZAÇÃO, efetuando a limpeza constante nas áreas afetadas pelos serviços de 
bota-fora. 

2.2.1.3. A CONTRATADA fica ciente de que todas as responsabilidades oriundas dos 
serviços de bota-fora, como, por exemplo, as escolhas do local ou danos ali causados, 
são exclusivamente suas, não cabendo à FISCALIZAÇÃO qualquer responsabilidade ou 
correção de valor contratado para suprir eventuais danos causados por este serviço. 

2.2.1.4. Os serviços que necessitarem de transporte e/ou movimentação de materiais 
utilizando guindastes, elevadores e máquinas transportadoras deverão obedecer às 
exigências previstas na NR 11 – TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E 
MANUSEIO DE MATERIAIS. 

 
2.2.2. DESPESAS LEGAIS 

2.2.2.1. A CONTRATADA deverá providenciar: 

2.2.2.1.1. As ART necessárias junto ao CREA; 

2.2.2.1.2. A matrícula da obra/serviço no INSS, nos termos da legislação em vigor; 

2.2.2.1.3. Mensalmente, a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das 
obrigações com o INSS; 

2.2.2.1.4. Ao final da obra/serviço, a seguinte documentação relativa a esta: 

a) “Habite-se” das edificações; 

b) Certidão negativa de débitos com o INSS; 
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c) Certificado de regularidade de situação perante o FGTS; 

d) Certificado de quitação do ISS referente ao contrato. 

 
2.2.2.2. Serão, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com: 

2.2.2.2.1. Contratos diversos; 

2.2.2.2.2. Licenças, inclusive as 3 (três) licenças ambientais (prévia, de instalação e de 
operação), se for o caso; 

2.2.2.2.3. Seguro contra fogo e outros seguros; e 

2.2.2.2.4. Despachantes. 

 
2.2.3. PROTEÇÕES E CADASTRAMENTO 

2.2.3.1. Antes de ser iniciado qualquer serviço referente a esta contratação, a 
CONTRATADA deverá fazer a vistoria no local acompanhada pela FISCALIZAÇÃO ou 
responsável da PMB, identificando todas as interferências possíveis, como fundações, 
áreas externas, redes de utilidades, cercas etc. 

2.2.3.2. A CONTRATADA deverá providenciar todo tipo de sinalização de alerta e 
orientação, bem como interditar o acesso de pessoas estranhas à obra/serviço, através 
de tapumes de madeira, lonas e cercas, conforme prescreve a NR-18. Todas as medidas 
para sinalização, interdição e isolamento da área deverão ser submetidas à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO e estar de acordo com as normas internas de segurança. 

 
2.2.4. REMOÇÕES 

2.2.4.1. Atendendo à IN nº 01/2010 (Art. 4º § 3º) a CONTRATADA deve observar o fiel 
cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil), 
nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 
através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e as normas da ABNT, 
especificamente as NBR 15.112/04, 15.113/04, 15.114/04, 15.115/04 e 15.116/04. Para 
isso deverá haver baias apropriadas para a classificação dos resíduos gerados conforme 
classes estabelecidas no Art. 3° da Resolução Conama nº 307, conforme segue: 

2.2.4.1.1. Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 
como:  

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem;  

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 
etc.), argamassa e concreto;  

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meio-fio, etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

2.2.4.1.2. Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

2.2.4.1.3. Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 
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como os produtos oriundos do gesso; reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros. 

2.2.4.1.4.  Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos, e materiais que contenham 
amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (nova redação dada pela Resolução n° 
348/04).  

2.2.4.2. Deverá ser observado também as prescrições e exigências de caráter de 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, dentre os tais, os seguintes: 

2.2.4.2.1. O prazo para o recolhimento dos resíduos (classe A) e produtos transformados 
em lixo (classe B, C e D) não deverá ser superior a 48 horas; 

2.2.4.2.2. A contratada no momento do recolhimento dos resíduos dos materiais 
consumidos deverá ser apresentado documento probatório de que o referido resíduo e ou 
lixo está sendo tratado e destinado, conforme a legislação ambiental, inclusive, 
informando o local onde será destinado e/ou tratado o resíduo e ou lixo, bem como o 
nome da pessoa (jurídica ou física) responsável pelo controle e destinação dos referidos 
materiais caso não seja executado/realizado pela própria contratada. 

 

 

Figura 1 - Modelo de baia de separação de resíduos em classe 
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CAPÍTULO 3  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
 

3.1. APOIO À OBRA/SERVIÇO 

3.1.1. A001 - SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS  

3.1.1.1. Sondagens Geotécnicas  

3.1.1.1.1. A sondagem deverá ser feita obedecendo ao que prescreve a NBR 6484 
(Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos) e a NBR 8036 
(Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de 
edifícios). 

3.1.1.2. Ensaios e Testes  

3.1.1.2.1. Deverá ser executado pela CONTRATADA controle tecnológico de todos os 
materiais a serem empregados na obra/serviço com apresentação de laudos específicos, 
a critério da FISCALIZAÇÃO ou quando as normas técnicas assim o exigirem. A 
CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO, uma cópia dos manuais de 
manutenção e operação de todos os equipamentos instalados, bem como os catálogos 
referentes a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por órgãos oficiais (Bombeiros, 
ABNT etc.). 

3.1.1.2.2. O controle tecnológico dos materiais deverá garantir integralmente a aplicação 
dos materiais especificados e verificar a conformidade destes com as normas técnicas 
vigentes (ABNT). A FISCALIZAÇÃO poderá a seu critério exigir a substituição imediata de 
todo material, equipamentos e instalações que não estejam em conformidade com as 
especificações e normas técnicas vigentes, sem qualquer ônus para a Administração 
Pública. 

 
3.1.2. A002 - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

3.1.2.1. Equipe de Obra/serviços 

3.1.2.1.1. Durante a execução da obra/serviço, a CONTRATADA deverá designar um 
Engenheiro de obra/serviços no local, com atendimento de 1 (uma) hora diária no canteiro 
de obra/serviços. Deverá ser mantido no canteiro, em tempo integral, no mínimo, um 
Almoxarife e um Mestre de Obra/serviços. Sendo que o Mestre de Obra/serviços deverá 
ser registrado em carteira de trabalho e habilitado a tomar decisões e prestar todas as 
informações que forem solicitadas, referentes aos serviços em execução em tempo 
integral. Qualquer substituição dos elementos acima deverá ser comunicada 
antecipadamente à FISCALIZAÇÃO. O tipo de profissional a ser empregado será de 
acordo com o previsto em planilha orçamentaria.  

3.1.2.1.2. Problemas técnicos que porventura surjam durante a execução, deverão ser 
solucionados pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, e submetidos à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, sempre por escrito. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA 
a substituição de pessoal, caso julgue inadequada sua permanência no canteiro de 
obra/serviços. Tal substituição deverá ser realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas. 

 

3.1.3. A003 – MAO DE OBRA INDIRETA 

3.1.3.1. A mão de obra indireta está associada aos operários cuja função não está 
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diretamente relacionada ao produto, mesmo que eles sejam fundamentais à atividade de 
produzir. É o trabalho realizado de supervisão ou apoio à produção, tais como a limpeza, 
manutenção de máquinas, vigilância, etc., ou ainda, um operário que atua na supervisão, 
que é encarregado de setor, faz manutenção ou é ajudante. 

3.1.3.2. O canteiro de obras/serviços deverá ser supervisionado por Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, previamente apresentado à 
CONTRATANTE, tendo esta o direito, a seu juízo, de recusá-lo, bem como exigir sua 
substituição no decurso da obra/serviços, caso demonstre insuficiente perícia nos 
trabalhos, ou oposição em executar as ordens da fiscalização. A direção geral da 
obra/serviços ficará unicamente a cargo da CONTRATADA, única responsável perante a 
CONTRATANTE.  

3.1.3.3. O Encarregado-Geral deverá auxiliar o Engenheiro ou Arquiteto Responsável 
na supervisão dos trabalhos de construção. O profissional para ocupar o cargo deverá 
possuir experiência comprovada, adquirida no exercício de função similar, em 
obras/serviços de características semelhantes à ora CONTRATADA.  

3.1.3.4. O dimensionamento da equipe de Encarregados Auxiliares ficará a cargo da 
CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construção previamente estabelecido. Os 
Encarregados Auxiliares deverão possuir, obrigatoriamente, experiência adquirida no 
exercício de funções similares em obras/serviços de características semelhantes aos 
serviços contratados.  

3.1.3.5. Para instalação de cada um dos sistemas elétricos, de elevadores, etc., a 
CONTRATADA deverá fornecer os serviços de supervisão, através de um técnico com 
experiência em obras/serviços equivalentes, que será responsável pela instalação dos 
equipamentos e materiais, supervisionando o trabalho de operários especializados nas 
suas funções.  

3.1.3.6. Os demais profissionais do canteiro de obras/serviços possuirão, 
obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de similares funções.  

 
3.1.4. A004 – TAXAS IMPOSTOS E LICENÇAS 

3.1.4.1. ART 

3.1.4.1.1. Está inclusa como responsabilidade da CONTRATADA a aprovação dos 
projetos junto aos órgãos municipais e estaduais e ART’s devidamente inscritas no CREA. 
Todos os projetos deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO para aprovação antes de 
serem encaminhados para a obra/serviço. O pagamento da primeira medição será 
vinculado à entrega dos projetos executivos e respectivas ART´s, bem como as ART’s do 
projeto básico e a de execução. Deverão ser pagas pela CONTRATADA, além da taxa de 
ART da obra/serviço (1 de acordo com a área – vide prazo no próximo parágrafo), 2 
(duas) taxas de ART referentes à Fiscalização da Obra/serviço (1 engenheiro civil e 1 
engenheiro eletricista) e o restante relativas aos diversos projetos e documentos 
componentes do Projeto Básico, quais sejam: projeto de arquitetura, estrutural, 
hidrossanitário, elétrico, SPDA, telefonia/lógica, prevenção contra incêndio, cobertura 
metálica, fundações, supressão vegetal, sondagem/terraplenagem, gases (central de gás) 
e licenças ambientais (LP, LI e LO) elaboradas pela PMB. Nos outros projetos contratados 
o valor da ART está incluso no projeto. 

3.1.4.1.2. A resolução CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, prevê, em seu Art. 



Norma para Padronização da Manutenção dos PNR da Gu Bsb (N-PMB.502) 

3-3 

 

28 que “A ART relativa à execução de obra/serviço ou prestação de serviço deve ser 
registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações 
constantes do contrato firmado entre as partes. 

3.1.4.1.3. § 1º No caso de obra/serviços públicas, a ART pode ser registrada em até dez 
dias após a liberação da ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de 
documento equivalente, desde que não esteja caracterizado o início da atividade(...)” 

3.1.4.1.4. Incluem-se, ainda, como despesas da CONTRATADA o pagamento de taxa e a 
aprovação da edificação construída ou reformada e seus projetos junto ao Corpo de 
Bombeiros. Os projetos deverão ser seguidos rigorosamente em sua execução, cabendo 
aos projetistas responsáveis as alterações e modificações que se façam necessárias, a 
pedido da FISCALIZAÇÃO, ou quando razões de ordem técnica, por decorrências de 
obra/serviço, forem determinantes. 

 
3.1.4.2. Consumos 

3.1.4.2.1. Ficam por conta da CONTRATADA as despesas de luz, água e outros serviços. 

  
3.1.4.3. Licenças 

3.1.4.3.1. É de responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de todas as licenças de 
todas as esferas da Administração Pública para a perfeita e correta execução da 
obra/serviço. Incluem-se neste universo as licenças ambientais (prévia, de instalação e de 
operação). 

 
3.1.5. A005 – SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO E OUTROS  

3.1.5.1. Limpeza Manual e Mecânica do Terreno  

3.1.5.1.1. Descrição e Execução - Conforme item P-02.LIM.1, da página 482 do Caderno 
de Encargos da PINI – 5ª Edição. A limpeza mecânica e o enleiramento serão feitos com 
trator de esteiras. 

 
3.1.5.2. Andaime Metálico Tubular Tipo Torre  

3.1.5.2.1. Descrição e Execução - Conforme item P-02.AND.2, da página 467 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

3.1.5.2.2. Aplicação - Utilização para construção da alvenaria e acabamentos. 

 
3.1.6. A006 - SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  

3.1.6.1. Demolições e Remoções 

3.1.6.1.1. Descrição e Execução - Demolições, retiradas ou desmontagem de elementos 
estruturais, alvenarias, peças de telhado e esquadrias. 

3.1.6.1.2. A execução das demolições deverá obedecer às normas de proteção ao 
trabalho e implicará em total responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos 
causados. 

3.1.6.1.3. Antes de se iniciar a demolição, o local deverá estar isolado e desocupado. O 
abastecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, 
canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, 
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protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor. 

3.1.6.1.4.  As construções vizinhas à obra/serviço de demolição devem ser examinadas, 
prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade 
física de terceiros. 

3.1.6.1.5.  Toda demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente 
habilitado.  

3.1.6.1.6. Os elementos da construção em demolição não devem ser abandonados em 
posição que torne possível o seu desabamento. Os materiais deverão ser empilhados em 
local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO para que posteriormente possa ser feita a 
sua classificação. 

3.1.6.1.7. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser 
previamente umedecidos.  

3.1.6.1.8. As esquadrias metálicas (alambrados) deverão ser retirados com o máximo de 
cuidado possível para que possam ser reaproveitados.  

3.1.6.1.9. O entulho deverá ser retirado utilizando-se caçambas próprias e deverá ser 
enviado ao local determinado pelo órgão municipal competente.  

3.1.6.1.10. Aplicação - Desmatamento de árvores, demolição de pavimento asfáltico, 
alvenaria, retirada de telhas e qualquer outro empecilho que seja necessário. 

 
3.1.7. A007 – LOCAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO 

3.1.7.1. Locação Convencional de Obra/serviço  

3.1.7.1.1. Descrição e Execução - Conforme item P-02.LOC.1, da página 485 do Caderno 
de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
3.1.8. A008 – EQUIPAMENTOS ALUGADOS  

3.1.8.1. O CONTRATADO poderá alugar equipamentos para atender à demanda da 
obra/serviço. De acordo com o Art. 566, do CC, o Locador tem a obrigação de entregar o 
bem locado ao locatário, com suas pertenças e bom estado para o uso que se destina, 
bem como garantir que durante o tempo do contrato avençado o uso do bem será 
pacífico. 

3.1.8.2. Já com relação ao Locatário, nos termos do Art. 569, do CC, tem a obrigação 
de utilizar o bem locado apenas naquilo que foi previamente convencionado, zelar pela 
integridade do bem, efetuar o pagamento do aluguel no prazo e local estipulado, informar 
o locador acerca de turbação de terceiros e restituir o bem locado no fim da locação, caso 
este não esteja em condições de uso, salvas as deteriorações naturais do uso regular. 

3.1.8.3. A manutenção do equipamento, inclusive a troca de peças oriundas do 
desgaste natural de sua utilização, objeto do presente contrato, é de total 
responsabilidade do locador, todavia, o locatário/contratado deverá manter os planos de 
manutenção de equipamento sempre atualizados e à disposição para consultas pelo 
CONTRATANTE. 

3.1.8.4. O locador deverá manter o equipamento em perfeitas condições de uso. Sendo 
responsável por qualquer dano ao equipamento, independente de culpa, fato atípico ou 
fato natural. 
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3.1.9. A009 – CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇO 

3.1.9.1. Descrição - A CONTRATADA deverá elaborar – antes do início das 
obras/serviços e mediante ajuste com a FISCALIZAÇÃO – o projeto do canteiro de 
obra/serviços, dentro dos padrões exigidos pelas concessionárias de serviços públicos. A 
construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto pela 
FISCALIZAÇÃO.  

 
3.2. PLACA DE OBRA/SERVIÇO 

3.2.1. Descrição - Deverá ser confeccionada conforme modelo fornecido à 
CONTRATADA: 

 

 
Figura 2- Placa de obra 

 
3.2.2. Aplicação - Em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO. 

3.2.3. Execução - Conforme item P-02.PLA.1, da página 486 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
3.3. BARRACÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

3.3.1. Descrição e Execução - Conforme item P-02.BAR.1, da página 476 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

3.3.2. A CONTRATADA deverá deixar disponível uma dependência do barracão, com 
mobília e equipamentos para escritório, limitado ao valor de 0,2% da obra/serviço, para 
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que a equipe de FISCALIZAÇÃO desempenhe suas atividades em obra/serviço. 

 
3.4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, LUZ, ESGOTO E TELEFONE 

3.4.1. Descrição e Execução - Conforme itens P-02.INS.1 e P-02.INS.2, da página 
480, e P-02.INS.3, da página 481 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

3.4.2. Necessários à execução da obra/serviço, deverão também ser previamente 
submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

3.4.3. A CONTRATADA instalará o canteiro de obra/serviços, no terreno, conforme 
localização determinada pela FISCALIZAÇÃO, instalado de acordo com as exigências dos 
órgãos públicos (Eng. Sanitária, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, etc.), bem como 
atenderá as normas cabíveis no tocante ao sindicato da categoria, Normas de Segurança 
do Trabalho e DRT do Ministério do Trabalho.



 

 

4-1 

CAPÍTULO 4  
EDIFICAÇÃO 

 
 

4.1. E001- FUNDAÇÃO 

4.1.1. Considerações gerais - Conforme itens P-04.AAA.1, da página 501, P-
04.AAA.2, da página 502, P-04.PRO.1 da página 504, e P-04.PRO.6, da página 505 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.1.2. ESTACA ESCAVADA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO  

4.1.2.1. Descrição e Execução - Conforme item P-04.PRO.11, da página 506 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.1.2.2. Descrição Específica: O diâmetro mínimo adotado será de 30cm, o fck maior 
ou igual a 25MPa e a profundidade de acordo com os laudos do ensaio de sondagem (IP 
ou LS, de acordo com projeto de fundações). 

4.1.2.3. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de fundação. 

 
4.1.3. ESTACA TIPO BROCA DE CONCRETO 

4.1.3.1. Descrição e Execução - Conforme item P-04.PRO.11, da página 506 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.1.3.2. Descrição Específica: O diâmetro mínimo adotado será de 30cm, o fck maior 
ou igual a 25MPa.  

4.1.3.3. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de fundação. 

 
4.1.4. ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO CRAVADA  

4.1.4.1. Descrição e Execução - Conforme itens P-04.AAA.1, P-04.AAA.2, P-
04.PRO.1, P-04.PRO.6 e P-04.PRO.16 das página 501, 502, 503, 504, 505 e 506 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.1.4.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de fundação. 

 
4.1.5. ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA IN LOCO  

4.1.5.1. Descrição e Execução - Conforme itens P-04.AAA.1, P-04.AAA.2, P-
04.PRO.1, P-04.PRO.6 e P-04.PRO.11 das página 501, 502, 503, 504, 505 e 506 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.1.5.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de fundação. 

 
4.1.6. BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS BALDRAME - CONCRETO ESTRUTURAL 

4.1.6.1. Descrição - Conforme item E-CON.1 da página 124 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.1.6.2. Aplicação - Nos elementos estruturais da fundação, da superestrutura e para 
pisos de concreto. 

4.1.6.3. Execução - Só será admitido concreto armado com fck maior ou igual a: 25 
MPa para as fundações  
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4.1.6.4. Estão incluídos fornecimento, bombeamento e aplicação, inclusive 
adensamento. 

 
4.1.7. FORMAS E CIMBRAMENTOS EM MADEIRA 

4.1.7.1. Descrição - Conforme item E-MAD.3, da página 318 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. A tolerância para dimensões da peça, cotas e alinhamentos deverá 
ser a estabelecida na Norma, não devendo, no entanto ser superior a 5 mm. O fck deve 
ser maior ou igual a 25MPa. 

4.1.7.2. Descrição Específica: Para fundações serão utilizadas formas de tábua de 
madeira; para os elementos da superestrutura, madeirit plastificado; para os pontaletes e 
escoras, madeira tipo eucalipto. 

4.1.7.3. Aplicação - Serão aplicadas na construção das caixas de todo o baldrame e 
dos blocos da fundação da construção, além das caixas dos elementos estruturais – 
pilares, vigas e lajes (escoramento).  

 
4.1.8. ARMADURAS (AÇO CA-50 E AÇO CA-60) 

4.1.8.1. Descrição - Conforme item E-AÇO.1 da página 31 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição. 

4.1.8.2. Execução - O fornecimento, os ensaios e a execução devem obedecer ao 
projeto de estrutura e as normas da ABNT; 

4.1.8.3. Os aços de categoria CA-50 ou CA-60 não podem ser dobrados em posição 
qualquer senão naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar 
a montagem ou o travamento de fôrmas nas dilatações. 

4.1.8.4. Não pode ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em 
projeto, sem aprovação prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da 
FISCALIZAÇÃO; 

4.1.8.5. As ferragens deverão ser armazenadas em local ao abrigo do tempo e 
protegida do contato direto com o solo natural. 

4.1.8.6. Estão incluídos no serviço a dobragem, o corte e a montagem da armadura. 

4.1.8.7. Aplicação - Serão aplicadas nos elementos de concreto armado, seja para 
fundações, seja para a superestrutura. 

 
4.1.9. ESCAVAÇÃO DE VALAS  

4.1.9.1. Descrição - Escavação, escoramento, esgotamento de água, considerando 
reaterro com espalhamento e apiloamento dos fundos. 

4.1.9.2. Aplicação - Conforme indicado em projeto executivo de fundação. 

4.1.9.3. Execução - Conforme item P-03.ESC.1, da página 500 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.2. E002- ESTRUTURA DE CONCRETO 

4.2.1. PILARES E VIGAS DE COBERTURA 

4.2.1.1. Descrição e Aplicação - Elementos estruturais de concreto armado executado 
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conforme previsto em projeto executivo de estrutura pré-moldada. 

 
4.2.2. FORMAS E CIMBRAMENTOS EM MADEIRA 

4.2.2.1. Descrição - Vide descrição do item homônimo dentro das especificações de 
“Blocos de fundação e vigas baldrame”. 

4.2.2.2. Descrição Específica: Para os elementos da superestrutura será utilizado o 
madeirit plastificado. 

4.2.2.3. Aplicação - Serão aplicadas na construção das caixas dos elementos 
estruturais – pilares e vigas. 

 
4.2.3. ARMADURAS (AÇO CA-50 E AÇO CA-60) 

4.2.3.1. Descrição - Vide descrição do item homônimo dentro das especificações de 
“Blocos de fundação e vigas baldrame”. 

4.2.3.2. Execução - Vide execução do item homônimo dentro das especificações de 
“Blocos de fundação e vigas baldrame”. 

4.2.3.3. Aplicação - Serão aplicadas nos elementos estruturais de acordo com o 
projeto executivo estrutural, inclusive esperas, de modo a proverem a amarração 
necessária entre os elementos e comporem um conjunto monolítico. 

 
4.2.4. CONCRETO ESTRUTURAL 

4.2.4.1. Descrição - Conforme itens E-CON.1 e P-05.CON.1 das páginas 124 e 519 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.2.4.2. Aplicação - Nos elementos estruturais da superestrutura (pilares e vigas). 

4.2.4.3. Execução - Só será admitido concreto armado com fck maior ou igual a 25 
MPa para a superestrutura. 

4.2.4.4. O concreto estrutural previsto é o usinado. 

 
4.2.5. PILARES E VIGAS  

4.2.5.1. Descrição e Aplicação - Elementos estruturais de concreto armado executado 
conforme previsto em projeto executivo de estrutura. 

4.2.5.2. Para a especificação técnica das formas, armação e concreto estrutural 
utilizado nestes elementos, consultar os subitens homônimos dentro do item “Fundação”.  

 
4.2.6. LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS TRELIÇADAS 

4.2.6.1. Descrição - Lajes pré-fabricadas unidirecionais compostas de vigotas de 
concreto armado e armação treliçada com altura e largura nominal, conforme previsto em 
projeto executivo estrutural.  

4.2.6.2. Descrição Específica: O enchimento será realizado com tijolo cerâmico. 

4.2.6.3. Poderá ser utilizado lajes com vigotas protendidas desde que não haja 
sobrecusto a CONTRATANTE.Aplicação 

4.2.6.4. Conforme previsto em projeto executivo de estrutura. 
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4.2.6.5. Para a especificação técnica das formas, armação e concreto estrutural 
utilizado nestes elementos, consultar os subitens homônimos dentro do item “Fundação”. 

4.2.6.6. Estão incluídos montagem e concretagem. 

 
4.2.7. ESCADA 

4.2.7.1. Descrição e Aplicação - Estrutura composta de elementos estruturais de 
concreto armado executados conforme previsto em projeto executivo de estrutura. 

4.2.7.2. Para a especificação técnica das formas, armação e concreto estrutural 
utilizados nestes elementos, consultar os subitens homônimos dentro do item “Fundação”. 

4.2.7.3. Os serviços de regularização e assentamento de pisos estão incluídos nos 
itens homônimos a serem descritos adiante, dentro destas Especificações Técnicas. 

 
4.2.8. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 

4.2.8.1. Descrição -  estrutura pré-fabrica para galpão com ponte rolante. 

4.2.8.2. Fabricação e Montagem de uma estrutura em concreto armado pré-fabricado e 
estrutura de cobertura metálica, com cobertura em duas águas, medindo 15,00m de 
largura externa por 74,30m de comprimento e 12,0m de altura, com beiral nas laterais de 
0,80m, frente e fundo, com espaçamento entre pórticos de acordo com o projeto, estrutura 
composta de pilares, vigas baldrame, vigas intermediárias, vigas de respaldo em concreto 
armado pré-fabricado, estrutura de cobertura com tesouras metálicas treliçadas e terças 
metálicas, coberta com telhas metálicas, acessórios de estrutura (contraventos, 
agulhamentos, chumbadores e ferragens de fixação), mão de obra de montagem e 
cobertura da estrutura 

 
4.3. E003-ESTRUTURA METÁLICA 

4.3.1. ESTRUTURA METÁLICA 

4.3.1.1. Descrição - Conforme item E-AÇO.2, da página 33 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição e projeto executivo de cobertura. Havendo divergência, a 
CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO para que esta possa tomar 
providências em tempo hábil, de forma a não atrasar o serviço. 

4.3.1.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de cobertura. 

4.3.1.3. Execução - A estrutura do telhado será executada de acordo com o projeto de 
cobertura, a cargo da CONTRATADA, após a aprovação pela FISCALIZAÇÃO. O telhado 
deverá ser executado em estrutura metálica treliçada, perfil estrutural leve, cuja aceitação 
ficará a critério da FISCALIZAÇÃO. Deverá ser utilizada a solda por pontos. As terças 
somente poderão ser emendadas sobre os seus apoios. Todas as peças da estrutura do 
telhado deverão ser imunizadas em todas as superfícies ou cortes com produto 
imunizante do tipo zarcão ou similar. Será rejeitada toda peça que apresentar 
empenamento, ou qualquer outro defeito que possa comprometer a sua resistência. As 
peças deverão ter as dimensões mínimas especificadas no projeto de cobertura. 

4.3.1.4. Os pontos de apoio das tesouras na estrutura ou alvenaria deverão ter um 
berço de concreto armado fck 25MPa, com no mínimo 50cm de comprimento e largura 
coerente com o elemento em que se apoia. 

4.3.1.5. Os símbolos indicativos de solda usados nos desenhos e as exigências de 
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inspeção da estrutura devem obedecer às normas AWS. 

4.3.1.6. As modificações que se fizerem necessárias no projeto, durante os estágios de 
fabricação ou montagem da estrutura, só poderão ser feitas com permissão do 
responsável pelo projeto, devendo todos os documentos técnicos pertinentes ser 
corrigidos coerentemente; 

4.3.1.7. Padrões mínimos admissíveis para as peças metálicas da cobertura: 

ELEMENTO TIPO DE AÇO TIPO DE PERFIL 

Banzos  Superiores e Inferiores 
ASTM A-570 ou A-36 
LAMINADO ou CHA-
PA DOBRADA 

Perfil U - altura 4” 
Espessura - 1/8 “ 

Diagonais e montantes de treliças 
Cantoneira de abas  iguais 
2.1/2 X 2.1/2” - Espessura - 
1/8” 

Placas de bases de Culunas p/ 
chumbadores ASTM A-570 ou A-36 

Espessura - ¼” 

Chapas de Ligação (Gusset) Espessura – 5/16” – 8mm 

Parafusos ASTM A-325 Diâmetro - ½” 

Terças 
ASTM A-570 ou A-36 
CHAPA DOBRADA 

Perfil U enrijecido – altura 3”   
Espessura - 1/8” 

Chumbadores Ferro redondo Diâmetro - ½” 

Contraventamentos Ferro redondo Diâmetro  - ¼” 

SERVIÇOS PADRÕES MÍNIMOS 

Ligações Soldadas Eletrodo EE70 

Ligações Parafusadas Parafusos A-325 

Ligações Parafusadas da placa ba-
se 

Parafusos A-325 com 02 porcas 

Pintura de Fundo 
Fundo anticorrosivo 01 demão – Zarcão /Cromato de 
Zinco 

Pintura de Acabamento Esmalte Sintético 02 demãos aplicado c/ pistola 

Tabela 1 - Padrões admissíveis para peças metálicas da cobertura 
 

4.4. E004- ESTRUTURA DE MADEIRA 

4.4.1. ESTRUTURA DE MADEIRA 

4.4.1.1. Descrição e Execução - Conforme item P-05.MAD.1 e da página 553 do 
Caderno de Encargos da PINI- 5ª Edição. 

4.4.1.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de cobertura/arquitetura. 

 
4.5. E005- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

4.5.1. ÁGUA FRIA 

4.5.1.1. Descrição - Conforme item E-IHI.1, da página 272 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição. 



Norma para Padronização da Manutenção dos PNR da Gu Bsb (N-PMB.502) 

4-6 

 

4.5.1.2. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou similar. 

4.5.1.3. Somente poderá ser permitida a instalação de tubulações que atravessem 
elementos estruturais quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e 
hidráulica, observando-se as normas específicas. 

4.5.1.4. Caberá à CONTRATADA interligar a tubulação de alimentação de água fria da 
edificação com a rede externa existente. 

4.5.1.5. Aplicação - Todas as instalações deverão ser EMBUTIDAS, salvo quando 
claramente previsto no projeto básico de arquitetura ou nos complementares.  

4.5.1.6. Execução - Conforme item P-20.AAA.1, da página 908 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.5.1.7. Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas 
durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. 

4.5.1.8. Os serviços só serão recebidos depois de realizados os testes de 
funcionamento normatizados para a rede e as instalações. 

 
4.5.2. CAIXA D’ÁGUA E TORNEIRA DE BÓIA 

4.5.2.1. Descrição - Conforme item E-IHI.15, da página 288 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.5.2.2. O reservatório deverá ser em fibra de vidro, com volume previsto em projeto 
hidráulico, referência TIGRE, FIBERPLASTIC, FORTLEV ou similar.  

4.5.2.3. Aplicação - A caixa d’água deverá ser instalada conforme previsto em projeto 
hidráulico, inclusive uma válvula de bóia. Há uma válvula de bóia para cada célula da 
cisterna. 

 
4.5.3. TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

4.5.3.1. Descrição - Conforme item E-IHI.14, da página 286 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou similar. 

4.5.3.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo hidráulico. 

4.5.3.3. Execução - Conforme item P-20.CAN.51, da página 915 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição.  

4.5.3.4. Não será permitida a execução de curvas e dobra/serviços por meio de 
aquecimento da tubulação. Para isto devem ser utilizadas as conexões. 

4.5.3.5. Estão incluídas todas as conexões necessárias. 

4.5.3.6. A rede de água fria completa só será recebida depois de realizados todos os 
testes para verificação de seu perfeito funcionamento. 

 
4.5.4. REGISTROS E VÁLVULAS 

4.5.4.1. Descrição - Conforme item E-IHI.15, da página 288 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.5.4.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo hidráulico e/ou sanitário. 
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4.5.5. HIDRÔMETRO  

4.5.5.1. Descrição - Conforme item E-IHI.2, da página 272 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição, inclusive caixa para hidrômetro em concreto pré-moldado, no padrão da 
fornecedora de água da região. 

4.5.5.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo hidráulico. 

  
4.5.6. TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

4.5.6.1. Descrição - Conforme item E-IHI.12, da página 282 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.5.6.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo hidráulico e/ou sanitário. 

4.5.6.3. Execução - Conforme item P-20.CAN.1 da página 913 do Caderno de 
Encargos da PINI-5ª Edição. 

 
4.5.7. As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com os seguintes 
documentos: 

4.5.7.1. Caderno de Encargos da PINI; 

4.5.7.2. NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria – Procedimento; 

4.5.7.3. NBR 5648 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de Água Fria – 
Especificação; 

4.5.7.4. NBR 5651 - Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria – 
Especificação; 

4.5.7.5. NBR 5657 - Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna de Instalações 
Prediais de Água Fria - Método de Ensaio; 

4.5.7.6. NBR 5658 - Determinação das Condições de Funcionamento das Peças de 
Utilização de uma Instalação Predial de Água Fria - Método de Ensaio; 

4.5.7.7. NBR 5580 - Tubos de Aço Carbono para Rosca Whitworth Gás, para Uso 
Comum na Condução de Fluídos; 

4.5.7.8. NBR 9256 - Montagem de Tubos e Conexões Galvanizadas para Instalações 
Prediais de Água Fria; 

4.5.7.9. NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico; 

4.5.7.10. Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho: NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos 
Locais de Trabalho. 

 
4.5.8. O projeto executivo de instalações hidráulicas a ser providenciado pela 
CONTRATADA deverá conter: 

4.5.8.1. Todas as instalações desde a conexão à rede da concessionária local até os 
pontos de consumo;  

4.5.8.2. Localização do reservatório de água, com indicação da capacidade de 
armazenamento, barrilete, colunas, registros, tubulações de alimentação, do extravasor e 
de limpeza; 
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4.5.8.3. Cortes indicativos; 

4.5.8.4. Esquemas verticais das tubulações; 

4.5.8.5. Detalhes isométricos;  

4.5.8.6. Legenda com indicação dos tipos de materiais empregados e outras 
informações sobre os elementos das redes de água. 

 
4.5.9. Os produtos gráficos a serem apresentados pela CONTRATADA deverão ser: 

4.5.9.1. Planta de situação e de cada nível da edificação, conforme Projeto Básico, com 
a indicação de ampliações, cortes e detalhes; 

4.5.9.2. Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com consumo de água, 
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações; 

4.5.9.3. Isométrico dos sanitários e da rede geral; 

4.5.9.4. Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas 
as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para 
passagem e suporte da instalação; 

4.5.9.5. Lista detalhada de materiais e equipamentos. 

 
4.5.10. Cabe ressaltar, que todo o projeto de instalação de água fria será executado 
em observância às prescrições da companhia concessionária local e outras normas que 
regem o assunto. 

 
4.5.11. A CONTRATADA deverá providenciar para que a concessionária local efetue as 
ligações de água potável e esgoto, quando for o caso, às respectivas redes públicas. A 
construção será considerada concluída pela fiscalização, se as referidas ligações tiverem 
sido efetuadas. 

 
4.5.12. Todos os equipamentos utilizados nas instalações deverão ser de boa 
qualidade, novos, livres de falhas e em conformidade com as especificações técnicas. 

 
4.5.13. Todas as tubulações deverão ser testadas antes da colocação dos forros e 
fechamento de paredes e pisos, quando embutidas. 

 
4.5.14. As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros 
ou caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto. 

 
4.5.15. Todos os pontos a serem alimentados serão indicados nas plantas de 
arquitetura (leiaute), ou seja, terão que alimentar todos os aparelhos sanitários (vaso 
sanitário, lavatório, chuveiro, pia de cozinha, mictório, tanque, torneira de jardim, ducha 
higiênica, bebedouro, filtro, máquina de lavar roupas, máquina de lavar louças, geladeira 
e todos os demais aparelhos sanitários presentes na planta leiaute). Cabe ressaltar que 
todos os aparelhos deverão atender satisfatoriamente, quanto à vazão necessária, 
pressão de serviço compatível com suas utilizações, diâmetros mínimos, fluxo adequado 
e reduções. 

 
4.5.16. Todos os tubos e conexões, a serem utilizados nas instalações hidráulicas de 



Norma para Padronização da Manutenção dos PNR da Gu Bsb (N-PMB.502) 

4-9 

 

água fria, serão de PVC, classe A, soldáveis, embutidos, para utilização em pressões até 
7,5 kg/cm², MARCA DE REFERÊNCIA: TIGRE ou similar, com diâmetros pertinentes para 
que não ocorram problemas relacionados à vazão e pressão; excetuando as situações 
nas quais o responsável técnico pelo projeto apresente solução mais adequada. Devendo 
sempre atender a NBR 5626, que fixa exigências e os critérios para o dimensionamento 
das canalizações de água fria.  

 
4.5.17. As tubulações de água fria aparentes em trechos horizontais penduradas às 
lajes ou vigas serão fixadas com os seguintes acessórios: 

4.5.17.1. Braçadeira tipo “D” no diâmetro da tubulação – ref. MARVITEC ou similar, 
distanciadas de 1,0m a 1,5m; 

4.5.17.2. Fita gravada metálica, espessura 0,6mm, largura 17 mm, suporte “Y”, cursor, 
ref. SISTEMA ERAFLEX da WALSYWA ou similar. 

 
4.5.18. As tubulações aparentes em trechos horizontais apoiadas sobre estrutura em 
concreto armado serão fixadas com braçadeiras tipo unha de dupla função com o uso de 
pino, arruela e rosca, de acordo com o diâmetro da tubulação, ref. WALSYWA ou similar. 

 
4.5.19. As tubulações aparentes em trechos verticais serão fixadas com braçadeira 
tipo “D” no diâmetro da tubulação, ref. WALSYWA ou similar, fixada na parede por 
chumbador do tipo CB da WALSYWA ou similar. 

 
4.5.20. Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 
deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira ou disco de corte, conforme 
marcação prévia dos limites de corte.  

 
4.5.21. Não será permitido embutir tubulações dentro de colunas, pilares ou outros 
elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações deverão ser 
executadas antes da concretagem e de acordo com as previsões em projeto a ser 
elaborado pela contratada. 

 
4.5.22. RECOMENDAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA: 

4.5.22.1. Prever na cozinha um ponto para alimentar filtro de água, máquina de lavar 
louças e pia. 

4.5.22.2. Prever em área de serviço um ponto para alimentar máquina de lavar roupas e 
um para o tanque. 

4.5.22.3. Cada cômodo contendo instalações hidráulicas deverá ter um registro de 
gaveta com canopla acabamento cromado simples. Sendo que o diâmetro será 
dimensionado adequadamente. 

4.5.22.4. Deverá prever também registros de gaveta com canopla acabamento cromado 
simples nas tubulações de alimentação das colunas. 

 
4.5.23. TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 

4.5.23.1. Referência ao Caderno de Encargos da PINI: 
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4.5.23.1.1. Capítulo: Materiais e Equipamentos 

4.5.23.1.2. Item: Instalação Hidráulica – E-IHI.14 

4.5.23.1.3. Subitem: Tubos e conexões de plástico – 0603 

4.5.23.2. Toda a tubulação e conexões da interligação das caixas d’água e barrilete 
com as prumadas de AF (Água Fria) até o registro de controle e a distribuição em cada 
ambiente serão em PVC rígido soldável, ref. TIGRE ou similar. 

4.5.23.3. Nas ligações entre tubos e conexões, deverá ser usada cola adesiva da 
marca Tigre ou similar, de acordo com as recomendações do fabricante. 

4.5.23.4. Toda tubulação externa subterrânea de água fria será em PVC rígido ponta e 
bolsa com anel de borracha PBA, ref. Tigre ou similar. 

 
4.5.24. REGISTROS 

4.5.24.1. Referência ao Caderno de Encargos da PINI: 

4.5.24.1.1. Capítulo: Materiais e Equipamentos 

4.5.24.1.2. Item: Instalação Hidráulica – E-IHI.15 

4.5.24.1.3. Subitem: válvulas e registros – 0806 

4.5.24.2. De gaveta: os registros de gaveta quando aparentes nos sanitários, cozinha e 
área de serviço, deverão ter o mesmo acabamento dos metais daquela dependência. 
Esses registros de gaveta deverão ser da linha Spot- DECA ou similar. Nos alimentadores 
das caixas d'água, barrilete, interligação das caixas, limpeza, etc. serão usados registros 
de gaveta de acabamento bruto, ref 1509-B, da marca DECA ou similar. 

4.5.24.3. De pressão: serão usados registros de pressão linha Spot, com canopla 
cromada, de fabricação DECA ou similar. 

4.5.24.4. De esfera: registro em bronze com esfera em latão maciço cromada, haste à 
prova de explosão com anel de vedação em teflon, duplo sentido do fluxo. 

 
4.5.25. COLUNAS, RAMAIS E SUB-RAMAIS 

4.5.25.1. As colunas de distribuição de água fria derivam do barrilete, descem na 
posição vertical e alimentam os ramais nos pavimentos que, por sua vez, alimentam os 
sub-ramais das peças de utilização. 

4.5.25.2. Cada coluna deverá conter um registro de gaveta posicionado à montante do 
primeiro ramal. 

 
4.5.26. APARELHOS SANITÁRIOS E ALTURAS ADEQUADAS 

4.5.26.1. As Normas Brasileiras fixam exigências para a fabricação dos aparelhos 
sanitários, que devem satisfazer as condições de conforto, higiene, facilidade de limpeza 
e desobstrução, durabilidade. Para isso, foram fixadas as seguintes alturas dos pontos de 
água: 
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APARELHO SANITÁRIO 
ALTURA DA ENTRADA DE 

ÁGUA (CM) 

Chuveiro  210 

Registro de pressão  130 

Vaso sanitário de caixa acoplada 20 

Lavatório 60 

Ducha higiênica 50 

Registro de gaveta 180 

Pia de cozinha  110 

Máquina de lavar louças 60 

Ponto de água para geladeira 90 

Máquina de lavar roupa 90 

Tanque 90 

Filtro de água 150 

Torneira jardim 60 

Tabela 2 - Altura dos pontos de Água 
 
4.5.27. RESERVATÓRIO 

4.5.27.1. Referência ao Caderno de Encargos da PINI: 

4.5.27.1.1. Capítulo: Materiais e Equipamentos 

4.5.27.1.2. Item: Instalação Hidráulica – E-IHI.20 

4.5.27.1.3. Subitem: Reservatório de água– PEAD – 0906 

4.5.27.2. A altura do reservatório é determinante no cálculo das pressões dinâmicas 
nos pontos de consumo. O(s) reservatório(s) deve(m) ser localizado(s) a uma 
determinada altura, para que as peças de utilização tenham funcionamento perfeito. A 
altura do barrilete deve ser calculada pelo engenheiro e, depois, compatibilizada com a 
altura estabelecida no projeto de arquitetura, observando que a pressão estática nas 
edificações com vários pavimentos não deve ser maior que 40m de coluna d’água. Nas 
edificações onde a pressão ultrapasse esse valor, devem-se utilizar válvulas redutoras de 
pressão. 

4.5.27.3. Além da altura, a localização do reservatório é um critério que se deve ter a 
máxima atenção. Dessa maneira, deve-se diminuir o número de conexões, além de 
encurtar o comprimento das canalizações sempre que possível caso se pretenda 
aumentar a pressão no início das colunas e nos pontos de utilização.  

4.5.27.4. O reservatório deve ser localizado o mais próximo possível dos pontos de 
consumo. O ideal é localizar o reservatório superior em uma posição equidistante dos 
pontos de consumo. 

4.5.27.5. Nas instalações, devem ser tomados alguns cuidados: o reservatório deve ser 
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instalado sobre uma base estável, capaz de resistir aos esforços sobre ela atuantes. 

4.5.27.6. Quando a reserva de água for considerável (acima de 2000 litros), deve-se 
evitar apoio (concentração de cargas) sobre lajes de concretos ou forros.  

4.5.27.7. Deverá ser previsto um número de caixas d’água de forma a garantir a 
quantidade de água para todo o efetivo somada a quantidade de água relacionada à 
reserva de incêndio. Conforme especificado, deverá adotar as caixas d’água 
(reservatórios superiores) Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polietileno de Média 
Densidade (PEMD) da marca Tigre ou similar. A instalação a ser realizada pela contratada 
deverá seguir a ilustração apresentada na figura abaixo. 

 

Figura 3 - Esquema das caixas d’água 

 

4.5.27.8. Recomenda-se que a base para instalação da caixa seja lisa, nivelada, isenta 
de sujeira ou materiais pontiagudos, podendo ser: 

 

 

Figura 4 - Esquema das bases das caixas d’água de PEAD/PEMD. 
      (a) base em concreto                                (b) base em madeiras 

 

4.5.27.9. Quando não for viável o emprego de caixas d’água em PEAD/PEMD, deverá 
então optar por reservatórios em concreto armado. Esses são construídos conjuntamente 
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com a estrutura da edificação, seguindo projeto específico. Os reservatórios de concreto 
devem ser executados de acordo com a NBR 6118/2003. Alguns cuidados com a 
impermeabilização também são importantes. Para tanto, deve ser consultada a NBR 
9575. Para as áreas de caixas d’águas deverá ser realizada impermeabilização com 
emulsão asfáltica com elastômeros. 

 
4.5.28. BOMBAS 

4.5.28.1. Descrição e execução - Conforme item P-20.BOM.1, da página 912 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.5.28.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo hidráulico. 

 
4.6. E006-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

4.6.1. Descrição - Conforme item E-IHI.1, da página 272 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou similar. 

4.6.2. Aplicação - Conforme previsto em projetos executivos sanitário e pluvial. 

4.6.3. Execução - Conforme item P-22.AAA.11, da página 925 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.6.4. Águas pluviais não devem ser lançadas nos ramais de esgoto. 

 
4.6.5. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com o projeto 
executivo a ser providenciado pela CONTRATADA, este deve estar de acordo com as 
recomendações da ABNT e dos fabricantes de materiais e equipamentos. 

 
4.6.6. As instalações de esgoto sanitário serão executadas de acordo com os 
seguintes documentos: 

4.6.6.1. NBR 8160 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários; 

4.6.6.2. NBR 5688 - Tubo e Conexões de PVC Rígido para Esgoto Predial e 
Ventilação – Especificação; 

4.6.6.3. NBR 5580 - Tubos de Aço Carbono para Rosca Whitworth Gás para Usos 
Comuns na Condução de Fluídos – Especificação; 

4.6.6.4. NBR 5645 - Tubo cerâmico para Canalizações – Especificações; 

4.6.6.5. NBR 6943 - Conexões de Ferro Fundido, Maleável, com Rosca para 
Tubulações – Padronização; 

4.6.6.6. NBR 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 
Sépticos; 

4.6.6.7. NBR 7362 - Tubo de PVC Rígido com Junta Elástica, Coletor de Esgoto – 
Especificação; 

4.6.6.8. NBR 8161 - Tubos e Conexões de Ferro Fundido, para Esgoto e Ventilação – 
Padronização; 

4.6.6.9. Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho: NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos 
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Locais de Trabalho. 

4.6.7. As instalações sanitárias serão feitas em todos os aparelhos sanitários 
presentes no projeto arquitetônico. Ou seja, deverão ser executados os serviços 
pertinentes com o objetivo de que ocorra o esgotamento adequado de todos os aparelhos 
sanitários (vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, mictórios, pia de cozinha, ralos, 
tanques, máquinas de lavar e todos os demais aparelhos sanitários presentes na planta). 

 

4.6.8. Nas tubulações constantes da planilha orçamentária, a inclusão das 
“conexões” consideradas referem-se a joelhos, tês, luvas, junções, adaptadores, 
prolongamentos, curvas, e a fixação da tubulação no teto e alvenarias, entre outros. 

 

4.6.9. As instalações de esgotos, compreendendo as de esgoto primário e 
secundário, serão executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, CAESB 
e de acordo com o projeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

4.6.10. Todos os serviços referentes à coleta de esgoto primário, secundário, 
ventilação sanitária e águas do piso provenientes da limpeza dos mesmos, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 

4.6.11. Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá 
examinar cuidadosamente o projeto, as instalações sanitárias já executadas e verificar a 
existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. Discrepâncias e erros 
executivos observados em relação ao projeto devem ser corrigidos antes do 
prosseguimento dos serviços para possibilitar o perfeito funcionamento do sistema. Ao 
final dos serviços será executado, por parte da Contratada o projeto AS BUILT. 

 

4.6.12. Haverá reposicionamento dos pontos de esgoto de vaso sanitário que ficarem 
com distâncias inferiores (após a colocação do revestimento final das paredes) ao mínimo 
necessário. Estas correções estão incluídas na execução das instalações. 

 

4.6.13. As instalações abrangem desde os pontos de descarga dos aparelhos até a 
interligação à rede externa de infraestrutura. 

 

4.6.14. Deverá ser executado um desnível de 1,0 cm nos pisos dos boxes dos 
banheiros de chuveiros sob as portas dos respectivos boxes. 

 

4.6.15. O projeto de esgoto apresentado engloba também o projeto de águas pluviais. 

 

4.6.16. As instalações sanitárias serão feitas em todos os aparelhos sanitários 
presentes na planta de Leiaute. Ou seja, deverão ser executados os serviços pertinentes 
com o objetivo de que ocorra o esgotamento adequado de todos os aparelhos sanitários 
(vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, pia de cozinha, ralos, tanques, máquinas de lavar 
roupas, máquina de lavar louças e todos os demais aparelhos sanitários presentes na 
planta leiaute ou que venham a ser incluídos ao longo das obras). Cabe ressaltar, que 
todos os aparelhos deverão atender satisfatoriamente, quanto à vazão do esgoto, 
declividade da tubulação adequada, fluxo adequado e pressão de serviço compatível as 
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suas utilizações. 

4.6.17. As instalações sanitárias serão executadas em tubos e conexões em PVC 
rígido, soldável, para esgoto, marca de referência: Tigre ou similar. 

 

4.6.18. A rede de esgoto sanitário terá declividade uniforme de 1% entre as 
sucessivas caixas de inspeção e utilizando a tubulação de 100 mm em PVC rígido 
soldável, não se permitindo depressões que possam formar depósitos no interior das 
canalizações. As caixas de inspeção deverão ser previstas a cada mudança de direção 
e/ou a cada 12,00 metros de tubulação. 

 

4.6.19. O sistema de esgotamento sanitário da edificação será executado de modo a 
coletar e esgotar, com facilidade e segurança, todos os pontos tributários de águas 
servidas dos aparelhos sanitários e das lavagens de pisos. 

 

4.6.20. Na Tabela 02 são apresentadas às declividades dos ramais de esgoto em 
relação ao diâmetro da tubulação. 

 

Tubulação (Ø) mm Declividade (%) 

40 2,00 

50 2,00 

75 2,00 

100 1,00 

150 1,00 

Tabela 3 - Declividades dos ramais de esgoto 
 
4.6.21. Recomendações para os Serviços Sanitários 

4.6.21.1. Toda área a ser lavada com água corrente deverá possuir ralos e/ou caixas 
sifonados com dispositivo de inspeção. Exemplos: depósitos, cozinhas, copas, 
lavanderias, corredores, varandas, banheiros e etc. 

4.6.21.2. As áreas como copa/cozinha e DML: o esgoto proveniente da pia e tanque 
deverá passar por uma caixa de gordura antes de ser encaminhada para a caixa de 
inspeção ou para o tubo de queda. 

4.6.21.3. Nos Banheiros: o esgoto proveniente do lavatório e chuveiro, deverá 
obrigatoriamente passar por uma caixa sifonada localizada dentro do referido banheiro. E 
os demais aparelhos sanitários do banheiro deverão se encaminhar diretamente para a 
caixa de inspeção ou para o tubo de queda. 

4.6.21.4. A caixa sifonada utilizada será cilíndrica e provida de desconector, destinada 
a receber efluentes de conjuntos de aparelhos como lavatórios, ralos simples, chuveiros 
de uma mesma unidade autônoma, assim como as águas provenientes de lavagem de 
pisos- nesse caso, devem ser providos de grelhas. Sua tampa deve ser facilmente 
removível para facilitar a manutenção, mesmo à tampa de ralos cegos. As caixas 
sifonadas serão em PVC e deve ter sua localização adequada para receber ramais de 
descarga e encaminhar a água servida para o ramal de esgoto. A posição ideal para sua 
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localização é aquela que atenda à estética e a hidráulica. 

4.6.21.5. Prever ralos secos para receber águas provenientes de chuveiros (boxe), 
pisos laváveis e áreas externas. Não devem, entretanto, receber efluentes de ramais de 
descarga. Os ralos deverão ser em PVC. 

4.6.21.6. O ramal de esgoto deverá receber os efluentes dos ramais de descarga. Suas 
ligações ao subcoletor ou coletor predial devem ser efetuadas por caixa de inspeção, em 
pavimentos térreos, ou tubos de queda, em pavimentos sobrepostos. 

4.6.21.7. Deve ser previsto o tubo ventilador, esse será destinado a possibilitar o 
escoamento de ar da atmosfera para o interior das instalações e vice-versa, com a 
finalidade de protegê-las contra possíveis rupturas do fecho hídrico dos desconectores 
(sifões). O tubo ventilador será em PVC rígido soldável. 

 
4.6.22. TUBULAÇÕES SANITÁRIAS 

4.6.22.1. As derivações de esgotos e ventilações (ramais de descarga ou esgoto) 
correrão nos poços ou rebaixos de pisos, não podendo jamais estender-se embutidas no 
concreto da estrutura. 

4.6.22.2. O esgotamento dos aparelhos, até os ralos sifonados ou desconectores de 
rede de esgoto primário, será executado conforme projeto.  

4.6.22.3. As declividades das canalizações obedecerão às indicações constantes nas 
normas, devendo ser observados os seguintes dados: 

4.6.22.3.1. Ramais de descargas – declividade mínima de 2% para tubulação com 
diâmetro de 75mm; 

4.6.22.3.2. Ramais de descargas – declividade mínima de 1% para tubulação com 
diâmetro de 100mm e 150mm; 

4.6.22.3.3. Ramais de descargas – declividade mínima de 0,5% para tubulação com 
diâmetro de 200mm e acima. 

4.6.22.4. As declividades indicadas em projeto deverão ser consideradas como 
mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede geral, antes 
do início das instalações dos coletores. 

4.6.22.5. Os coletores de esgoto enterrados serão assentados em valas sobre leito de 
areia, o reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de 
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações 
do projeto. 

4.6.22.6. Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com bolsas voltadas para 
montante, isto é, em sentido oposto ao escoamento. 

4.6.22.7. Ventilação sanitária - Haverá colunas de ventilação em todas as prumadas de 
banheiros. Os ramais de ventilação serão ligados as colunas de ventilação em ponto a no 
mínimo 15 cm acima do nível máximo de água do mais elevado aparelho sanitário, os 
ramais horizontais de ventilação terão sempre uma inclinação de 0,5% na direção do 
ponto a ser ventilado. 

4.6.22.8. Meios de Ligação das tubulações em PVC 

4.6.22.9. Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-
se-á: 
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4.6.22.9.1. Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem 
encaixadas, com auxílio de estopa comum. 

4.6.22.9.2. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

4.6.22.9.3. Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha, e na 
parte da ponta do tubo a ser encaixada; introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e 
depois recuar aproximadamente 1cm. 

4.6.22.10. Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do 
trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante. 

4.6.22.11. Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça (no caso 
da impossibilidade desta), devendo neste caso, estarem às juntas totalmente descobertas. 

4.6.22.12. Material a ser empregado: 

4.6.22.12.1. Tubulação em PVC rígido série reforçada linha “R”, tipo esgoto, com bolsa 
para junta elástica com anel de borracha, da Tigre ou equivalente para diâmetros de 
40mm, 50mm, 75mm, 100mm e 150mm; 

4.6.22.12.2. Conexões em PVC rígido série reforçada linha “R”, tipo esgoto, com bolsa 
para junta elástica com anel de borracha, da Tigre ou equivalente para diâmetros de 
40mm, 50mm, 75mm, 100mm e 150mm; 

4.6.22.12.3. Suportes e braçadeiras serão em aço galvanizado de fabricação Mopa, Mega, 
Wetzel, ou equivalentes, aplicados em tubulações aparentes em tetos e shafts verticais 
para descidas de colunas. 

  
4.6.23. CAIXAS DE INSPEÇÃO, POÇOS DE VISITA E CAIXA DE GORDURA 

4.6.23.1. Caixas Inspeção e Poços De Visita 

4.6.23.1.1. As caixas de inspeção e poços de visita serão pré-moldadas em alvenaria ou 
concreto, com canaleta de fundo e acabamento de acordo com as normas da CAESB. As 
caixas de inspeção quadrada terão medidas mínimas de 60x60cm, e de seção circular de 
60cm de diâmetro, nunca ultrapassando a profundidade de 100cm. Os poços de visitas 
serão utilizados quando a profundidade necessária for maior que 100cm, e serão em 
seção circular de 110cm de diâmetro, com pescoço de 60cm de diâmetro, construído em 
anel de concreto, e serão impermeabilizados com argamassa sintética impermeável, sika 
101, constituindo na aplicação de duas camadas, aplicadas com desempenadeira de aço. 
 

 

Figura 5 - Caixa de inspeção em corte 
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Figura 6 - Caixa de inspeção em planta 

 
4.6.23.2. Caixas de Gordura 

4.6.23.2.1. As caixas de gordura serão pré-moldadas em alvenaria e/ou concreto, 
sifonada dividida em duas câmaras que se comunicam somente na parte inferior a 10 cm 
do fundo, não será permitido septo removível, que possam a vir dar passagem a gases do 
esgoto, e com acabamento de acordo com as normas da CAESB, e serão 
impermeabilizadas com argamassa sintética impermeável, sika 101, constituindo na 
aplicação de duas camadas, aplicadas com desempenadeira de aço. 

 

 

Figura 7 - Caixa de gordura em corte e em planta. (MUDAR O TIPO  
DE MATERIAL DA RAMPA) 

 

4.6.23.3. Tampões de Ferro Fundido 

4.6.23.3.1. Tampão de ferro fundido tipo T-33 leve para locais de calçadas; 

4.6.23.3.2. Todos os tampões das caixas externas serão de ferro fundido nas áreas de 
trafego de veículos serão utilizados tampões pesados observando as recomendações da 
NBR-10160/2.005 da ABNT; 

4.6.23.3.3. As tampas deverão ser identificadas. 

 
4.6.24. DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

4.6.24.1. Caberá a contratada a elaboração do projeto executivo das instalações 
sanitárias; 

4.6.24.2. Instalações sanitárias dos pontos da edificação; 

4.6.24.3. Execução do tubo de queda e coluna de ventilação nas áreas que terão 
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instalações sanitárias; 

4.6.24.4. Execução da(s) caixa(s) de inspeção de esgoto simples; 

4.6.24.5. Escavações das valas para o assentamento da tubulação de esgoto, assim 
como a colocação das conexões e das tubulações até o coletor público de esgoto; 

4.6.24.6. Encaminhar o esgoto advindo da caixa de inspeção até a rede de esgoto mais 
próxima da edificação em questão. 

 
4.6.25. TUBO PVC RÍGIDO 

4.6.25.1. Descrição - Conforme item E-IHI.14, da página 286 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou similar. 

4.6.25.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo sanitário. 

4.6.25.3. Execução - Conforme item P-22.ESG.1, da página 937 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. A tubulação de ventilação deverá ser executada conforme 
item P-22.VEN.1, da página 939 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.6.25.4. Estão incluídas todas as conexões necessárias. 

4.6.25.5. As redes de esgoto e de água pluvial completas só serão recebidas depois de 
realizados todos os testes para verificação de seus perfeitos funcionamentos.  

 
4.6.26. CAIXA DE INSPEÇÃO  

4.6.26.1. Descrição - Conforme item E-IHI.3, da página 273 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.6.26.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo sanitário. 

4.6.26.3. Execução - Conforme item P-22.CAI.1, da página 927 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.6.27. CAIXA DE GORDURA  

4.6.27.1. Descrição - Conforme item E-IHI.3, da página 273 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.6.27.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo sanitário. 

4.6.27.3. Execução - Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento 
do fundo. 

4.6.27.4. Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relação 
ao terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e 
receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível nunca poderá ser 
maior que 1,5cm. Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não poderão ser 
superiores a 1,5cm (NBR 9050). 

4.6.27.5. Base de concreto armado: traço 1:4:8, cimento, areia e brita. 

4.6.27.6. Argamassa traço 1:0,5:5, cimento, cal e areia. 

4.6.27.7. Tampa: concreto traço 1:3:4, cimento, areia e brita, armado, aço CA-50. 

4.6.27.8. Placa de concreto: concreto traço 1:3:4, cimento, areia e brita. 
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4.6.27.9. Argamassa de revestimento e regularização do fundo: traço 1:3:0,05, cimento, 
areia peneirada (granulometria até 3mm) e hidrófugo. 

4.6.27.10. Vedação da tampa de inspeção com argamassa de rejunte e areia. 

4.6.27.11. Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, 
saturando por no mínimo 24hs após o preenchimento com água até a altura do tubo de 
entrada. 

4.6.27.12. Decorridas 12hs, a variação não deve ser superior a 3% da altura útil (h). 

 
4.6.28. CAIXA DE AREIA  

4.6.28.1. Descrição - Conforme item E-IHI.3, da página 273 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.6.28.2. Aplicação - No térreo, no final de cada uma das descidas de água pluvial. 

4.6.28.3. Execução - Conforme item P-22.CAI.1, da página 927 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.6.29. CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 

4.6.29.1. Descrição - Conforme item E-IHI.3, da Página 273 do Caderno de Encargos  
da PINI – 5ª Edição.  

4.6.29.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo sanitário. 

 
4.6.30. CAIXA SIFONADA (RALO)  

4.6.30.1. Descrição - Conforme itens E-IHI.3, da página 273, e E-IHI.5, da página 276 
do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.6.30.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo sanitário. 

 

4.6.31. RALOS  

4.6.31.1. Descrição - Conforme itens E-IHI.3, da página 273, e E-IHI.5, da página 276 
do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. Estão previstos ralos secos simples nos 
andares, para captação de água de chuva, e ralos tipo abacaxi na cobertura, no início das 
descidas de águas pluviais, a partir das calhas. 

4.6.31.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo sanitário. 

 
4.6.32. GRELHA EM AÇO INOX  

4.6.32.1. Descrição e execução - Conforme item E-AÇO. 8, da página 38 do Caderno 
de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.6.32.2. Kit grelha composto por:  

4.6.32.2.1. Calha em aço inox 304, bitola 22 (0,8 mm de espessura); 

4.6.32.2.2. Cesto perfurado em chapa aço inox 304, bitola 22 (0,8 mm de espessura), 
com furo de Ø ⅛´´ para retenção de resíduos sólidos; 

4.6.32.2.3. Grelha aço inox 304 modelo barra chata ¾´´ x ⅛´´ (largura x espessura); 
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4.6.32.2.4. Requadro aço inox 304 em cantoneira 1´´x ⅛´´ (largura x espessura). 

4.6.32.2.5. Acabamento 

4.6.32.2.6. Calha: polido alto brilho; 

4.6.32.2.7. Requadro: fosco jateado. 

4.6.32.3. Medidas: 

4.6.32.3.1. Calha aço inox: 1000x230x100 mm (comprimento x largura x profundidade); 

4.6.32.3.2. Cesto perfurado aço inox: 1000x200x50 mm (comprimento x largura x 
profundidade); 

4.6.32.3.3. Grelha aço inox: 1000x200x19 mm (comprimento x largura x profundidade); 

4.6.32.3.4. Requadro aço inox: 1000x200x19 mm (comprimento x largura x 
profundidade). 

4.6.32.4. Aplicação - As instalações deverão ser executadas de acordo com o projeto 
executivo de instalações hidrossanitárias. 

 
4.7. E007 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

4.7.1. PROJETOS 

4.7.1.1. As observações dos Projetos, Desenhos Suplementares, Compatibilização de 
Projetos e as Disposições Gerais de Projeto deverão ser conforme as prescritas no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, no item 
PROCEDIMENTOS-PRELIMINARES-P-01.PRO.1, observando-se que as cópias dos 
projetos a serem entregues à Fiscalização deverão ser em 1 via impressa em formato 
estabelecido no Projeto e 1 via digital em Programa Autocad da Autodesk em formato 
DWG de versão mínima do ano de 2007. 

4.7.1.2. Antes do início do projeto a CONTRATADA deverá apresentar um esboço do 
projeto executivo para discussão e acertos prévios. 

 
4.7.2. PROJETO LUMINOTÉCNICO 

4.7.2.1. Antes do início das obras, a CONTRATANTE irá apresentar o Projeto 
Luminotécnico definitivo.  

 
4.7.3. PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.7.3.1. O projeto é concebido para a instalação de 3 quadros elétricos distintos. 

4.7.3.2. No Q_DR deverão ser instalados todos os circuitos a serem protegidos pelo 
dispositivo residual geral tetrapolar para as tomadas de áreas molhadas: cozinha, 
banheiros, área de serviço e chuveiros. 

4.7.3.3. Todas as demais cargas deverão ser ligadas no QDLT, onde entrará o 
alimentador geral. 

4.7.3.4. Todos as cargas da área de lazer e piscina deverão partir do QD_Lazer com 
dispositivo residual tetrapolar geral. 

4.7.3.5. Deverá prever a instalação de um Barramento de Equipotencialização 
Principal (BEP), conforme as normas citadas. 
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4.7.3.6. As tensões disponíveis na rede de alimentação de baixa são 380/220V. 

4.7.3.7. Diâmetro nominal mínimo para o cabeamento: 

4.7.3.7.1. Circuitos de iluminação monofásico 1,5 mm2; 

4.7.3.7.2. Circuitos de tomadas de uso geral 2,5mm2; 

4.7.3.7.3. Circuitos de tomadas da cozinha e área de serviço 4,0mm2; 

4.7.3.7.4. Circuitos de ar condicionado 4,0mm2 bifásico; 

4.7.3.7.5. Circuitos de chuveiros 4,0mm2 bifásico; 

4.7.3.8. As tomadas elétricas dos seguintes locais deverão ser de 20A de grau de 
proteção IP65 tipo Aquatic da PIAL Legrand ou similar: 

4.7.3.8.1. Tomadas da Cozinha; 

4.7.3.8.2. Tomadas da Área de Serviço; 

4.7.3.8.3. Tomadas dos banheiros; 

4.7.3.8.4. Tomadas Externas; 

4.7.3.9. Os circuitos de uso específico deverão ser individuais. 

4.7.3.10. Toda a infraestrutura deverá ser embutida utilizando eletrodutos de PVC 
flexíveis, sendo para instalação no piso e laje com eletrodutos de PVC flexíveis do tipo 
reforçado. 

4.7.3.11. Todos os circuitos terminais deverão ser TN-S. 

4.7.3.12. Todos os circuitos monofásicos deverão possuir cabo neutro independente. 

4.7.3.13. Todos os circuitos deverão possuir cabo terra independente. 

4.7.3.14. A quantidade de pontos elétricos e equipamentos deverão obedecer ao 
apresentado no Projeto de Pontos Elétrico. Qualquer proposta em contrário deverá ser 
submetida à aprovação da PMB. 

4.7.3.15. O ramal alimentador do quadro geral deve ser enterrado, utilizando-se dutos 
de PEAD tipo “Kanaflex” e possuir caixa de passagem subterrânea com tampa de ferro 
fundido independente da entrada do cabo telefônico e de TV. 

4.7.3.16. Os cabos alimentadores dos quadros elétricos planilhados são mínimos e 
deverão ser dimensionados. 

4.7.3.17. Nos banheiros, as arandelas devem ser instaladas acima dos espelhos e as 
tomadas e interruptores ao lado do mesmo. 

4.7.3.18. Todas as demais recomendações deverão estar em conformidade com a NBR 
5410/2005. 

4.7.3.19. A CONTRATADA deverá submeter o projeto à aprovação da fiscalização 
apresentando no mínimo além do Projeto de distribuição: 

4.7.3.19.1. Quadro de cargas, indicando para cada circuito a potência, fator de 
agrupamento carga, fator de potência carregamento, corrente nominal, proteção, seção 
nominal, queda de tensão parcial e total; 

4.7.3.19.2. Diagrama Unifilar; 

4.7.3.19.3. Diagrama Multifilar faseado e com o balanceamento das fases; 
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4.7.4. PROJETO DA REDE LÓGICA 

4.7.4.1. Deverá ser previsto a instalação de quadro multimídia do tipo VDE tipo ou 
similar, deverá estar concentrado a distribuição de todos os pontos de rede lógica, 
telefonia, e TV. 

4.7.4.2. A rede de computadores será executada com o Cabeamento Estruturado de 
categoria 5e.  

4.7.4.3. Todos os componentes deverão atender aos requisitos da categoria 5e e 
deverão ser de um mesmo fabricante. 

4.7.4.4. Todos os cabos de telefonia deverão ser com cabo telefônico o tipo CCI50/01 
de 1 par. 

4.7.4.5. Toda a infraestrutura deverá ser embutida com eletroduto de PVC flexível de 
1”. 

4.7.4.6. A CONTRATADA deverá submeter o projeto à aprovação da fiscalização. 

4.7.4.7. A entrada das linhas telefônicas e de TV deverá ser feita enterrada, utilizando-
se dutos de PEAD tipo “Kanaflex” e possuir caixa de passagem subterrânea com tampa 
de ferro fundido independente da entrada do cabo de energia elétrica. 

 

4.7.5. PROJETO DA ANTENA COLETIVA 

4.7.5.1. A Antena Coletiva é composta pela antena de UHF e outra de VHF, instaladas 
sobre o telhado, pelos cabos coaxiais, pelas tomadas de TV e demais componentes. 

4.7.5.2. Esse projeto deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

Figura 8 - Antena Coletiva de TV 
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4.7.5.3. A caixa de equipamentos da antena coletiva deve ser interligada ao 
QD_TELEFONE, por um eletroduto metálico de ø 1”. 

4.7.5.4. A CONTRATADA deverá submeter o projeto à aprovação da fiscalização, 
acrescido do diagrama acima. 

 

4.7.6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.7.6.1. Deverá ser feita toda a instalação conforme Projeto Executivo fornecido pela 
CONTRATADA. 

4.7.6.2. O projeto prevê a instalação de infra-estrutura embutida utilizando eletrodutos 
de PVC flexível. 

4.7.6.3. A infra-estrutura externa quando aparentes deverá utilizar eletrodutos de aço 
galvanizado. 

4.7.6.4. Deverá ser feita toda a instalação conforme Projeto Executivo a ser fornecido 
pela CONTRATADA, seguindo as premissas do Projeto Básico fornecido pela 
CONTRATANTE com este caderno de especificações e de acordo com as 
recomendações da NBR5410/2005, NBR5419/2005, NBR14565 e EIA/TIA568A, e normas 
técnicas da Concessionária loca. 

 

4.7.7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS: 

4.7.7.1. Tubo corrugado tipo “Kanaflex” e acessórios 

4.7.7.1.1. Descrição - Duto na cor preta com corrugação helicoidal, de material PEAD 
utilizado para proteção de cabos subterrâneos de energia, e de telefonia deve resistir aos 
esforços mecânicos e ao ataque de substâncias químicas encontradas no subsolo. Deve 
ser fornecido em rolo, atendendo a ANBT NBR 13897 e 13898. 

 

Figura 9 - Eletroduto corrugado tipo “Kanaflex” 

 

4.7.7.1.2. Aplicação - Em aplicações para acomodação de cabo da instalação elétrica, 
lógica, telefonia, TV aberta, CFTV, e sonorização em instalações subterrâneas. 

4.7.7.1.3. Execução - Os materiais e acessórios de conexão, terminação e vedação 
necessários ao perfeito acabamento da instalação estão inclusos nos preços dos tubos 
corrugados em PEAD.  

4.7.7.1.4. A profundidade mínima deverá ser de 60 cm. 

4.7.7.1.5. A disposição e afastamentos dos dutos deverão obedecer ao disposto no 
projeto. 
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4.7.7.2. Eletroduto aço galvanizado eletrolítico e acessórios 

4.7.7.2.1. Descrição - As especificações destes materiais deverão ser conforme 
descritas no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte 
Segunda – Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.21: 
Condutos e Acessórios – Condutos Metálicos 
 

 

Figura 10 - Eletroduto de aço 

 
4.7.7.2.2. Aplicação - Em aplicações para acomodação de cabo da instalação elétrica, 
lógica, telefonia, TV aberta, CFTV, e sonorização em instalações aparentes em áreas 
externas. 

4.7.7.2.3. Execução - As montagens destes materiais deverão ser conforme descritas 
no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.CON.21: Condutos Metálicos, observando-se que: 

a) Os materiais e acessórios de conexão, fixação, curvas, pintura e 
identificação necessários ao perfeito acabamento da instalação estão 
inclusos nos preços dos eletrodutos.  

 
4.7.7.3. Eletroduto de PVC rígido e acessórios 

4.7.7.3.1. Descrição - As especificações destes materiais deverão ser conforme 
descritos no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte 
Segunda – Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.22: 
Condutos e Acessórios – Condutos Plásticos Rígidos – página 168, sendo Eletroduto de 
PVC rígido, Classe A, com rosca nas duas extremidades e tratamento anti-chamas e 
acabamento na cor preta. 

 

 

Figura 11 - Eletroduto PVC rígido Tigre, ou similar               
 

4.7.7.3.2. Aplicação - Em aplicações para acomodação de cabo da instalação elétrica, 
lógica, telefonia, TV aberta, CFTV, e sonorização em instalações aparentes em áreas 
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internas. 

4.7.7.3.3. Execução - As montagens destes materiais deverão ser conforme descritas 
no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.CON.21: Condutos Metálicos, aplicáveis a condutos plásticos rígidos, observando-se 
que: 

a) Os materiais e acessórios de conexão, fixação, curvas, pintura e 
identificação necessários ao perfeito acabamento da instalação estão 
inclusos nos preços dos eletrodutos.  

 
4.7.7.4. Eletroduto PVC Flexível 

4.7.7.4.1. Descrição - As especificações destes materiais deverão ser conforme 
descritos no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte 
Segunda – Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.23: 
Condutos e Acessórios – Condutos Plásticos Flexíveis, observando-se que: 

4.7.7.4.2. As instalações em pisos e lajes deverão utilizar eletrodutos do tipo reforçado. 

 

Figura 12 - Eletroduto de pvc flexível Tigreflex 

 

4.7.7.4.3. Aplicação - Em aplicações para acomodação de cabo da instalação elétrica, 
lógica, telefonia, TV aberta, CFTV, e sonorização em instalações embutidas na parede, 
piso e lajes, observando-se que: 

a) Na instalação em pisos e lajes o eletroduto de PVC flexível deverá ser do 
tipo reforçado 

4.7.7.4.4. Execução - Fornecimento e instalação dos eletrodutos, inclusive acessórios 
de conexões, abertura e fechamento de rasgos em paredes em instalações embutidas. 

4.7.7.4.5. Todos os eletrodutos não utilizados deverão ser providos de arames-guia. 

4.7.7.4.6. Quando dobrados, os tubos não devem apresentar escamações ou 
destacamento do revestimento. 

 

4.7.7.5. Condutores com isolação de 0,6/1kV – Isolação HEPR 

4.7.7.5.1. Descrição - Compostos de fios de cobre nú flexível com têmpora mole e 
encordamento classe 5. Isolação de composto termofixo em dupla camada de borracha 
HEPR. Cobertura em composto termoplástico de PVC Flexível, sem chumbo, resistente a 
chama. Temperatura de 90ºC em serviço contínuo, 130ºC em sobrecarga e 250ºC em 
curto-circuito. Não propagação e auto extinção de fogo. Deve apresentar na parte externa 
de seu isolamento as seguintes informações: marca, seção nominal e norma da ABNT a 
que atendem. Cor preta, devendo a CONTRATADA identificar as extremidades com fita 



Norma para Padronização da Manutenção dos PNR da Gu Bsb (N-PMB.502) 

4-27 

 

isolante colorida, conforme especificado no item execução desta seção.  

4.7.7.5.2. Marca de referência: Eprotenax Gsette EPR 0,6/1KV, da PRYSMIAN. 

4.7.7.5.3. Em conformidade com a NBR NM 280 e NBR 7286.  

4.7.7.5.4. Aplicação - Ramal de Entrada de energia elétrica subterrâneo da medição 
Agrupada. 

4.7.7.5.5. Ramal alimentador elétrico subterrâneo da Residência 1. 

4.7.7.5.6. Execução - A montagem destes materiais deverão ser conforme descritos no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.CON.1: 
Condutores Fos e Cabos, observando-se que: 

a) As cores dos condutores utilizados nos cabos alimentadores de quadros 
deverão seguir o seguinte padrão:  

b) Aterramento: verde; 

c) Neutro: azul claro; 

d) Fases: preto. 

 
4.7.7.6. Condutores com isolação de 450/750V – Isolação PVC 

4.7.7.6.1.     Descrição - Compostos de fios de cobre nu flexível, com têmpora mole e 
encordamento classe 5. Isolação dupla com a camada interna e externa em PVC não 
propagante de chama, auto-extinguível, livre de halogênio e de chumbo e com baixa 
emissão de fumação. Temperatura de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 
160ºC em curto-circuito. Não propagação e auto extinção de fogo. Deve apresentar na 
parte externa de seu isolamento as seguintes informações: marca, seção nominal e 
norma da ABNT a que atendem. Cores diversas, conforme especificado no item 
instalação. 

4.7.7.6.2. Marca de referência: Superastic Flex Dupla Camada 750V, da PRYSMIAN. 

4.7.7.6.3. Em conformidade com a NBR NM 280, NBR 247-2 e NBR 247-3; 

4.7.7.6.4. Aplicação - Utilização nos circuitos terminais. 

4.7.7.6.5. Execução - A montagem destes materiais deverão ser conforme descritos no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.CON.1: 
Condutores Fos e Cabos, observando-se que: 

a) As cores dos condutores utilizados na rede de distribuição dos circuitos 
terminais comuns deverão seguir o seguinte padrão:  

b) Cores dos condutores da rede de energia comum:  

c) Aterramento: verde; 

d) Retorno: branco; 

e) Neutro: azul claro; 

f) Fase: vermelho; 
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4.7.7.7. Caixas de Passagem e Derivação de aço 

4.7.7.7.1. Descrição - A especificação destes materiais deverão ser conforme descritos 
no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Segunda – 
Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.31: Caixas – 
Derivação e Passagem, observando-se que: 

4.7.7.7.2. Material em aço carbono, com espessura mínima da chapa 0,9mm e 
acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó na cor bege (RAL7032). Sobrepor ou 
embutir, conforme solicitado no projeto. Dimensões: conforme solicitado no projeto. 

4.7.7.7.3. Marca de referência: CEMAR ou equivalente técnico. 

 

Figura 13 - Caixas de passagem Cemar 

 
4.7.7.7.4. Aplicação - Em aplicações para acomodação de cabo da instalação elétrica, 
lógica, telefonia, TV aberta, CFTV, e sonorização em instalações aparentes e embutidas 
instaladas em áreas internas. Para áreas externas deverão ser utilizados caixa de 
passagem de alumínio. 

4.7.7.7.5. Execução - A montagem destes materiais deverão ser conforme descritos no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.CAI.31 
e P-19.CAI.32:  Caixas de Derivação e Caixas de Passagem, observando-se que: 

4.7.7.7.6. O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação da caixa, tampa,  
pintura com a cor a ser definida pela fiscalização inclusive conexões, bem como a fixação 
adequada quando a caixa for aparente ou chumbada na parede. 

 

4.7.7.8. Caixas terminais de ferro esmaltado ou de PVC 

4.7.7.8.1. Descrição - A especificação destes materiais deverão ser conforme descritos 
no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Segunda – 
Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.31: Caixas – 
Derivação e Passagem 

 

Figura 14 - Caixas de embutir p/ passagem, tomada ou interruptor.  
Protótipo comercial: Tigre ou Cemar 
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4.7.7.8.2. Aplicação - Em aplicações para acomodação de cabo da instalação elétrica, 
lógica, telefonia, TV aberta, CFTV, e sonorização em instalações embutidas instaladas. 
Para instalações aparentes deverão ser utilizados caixas de derivação de alumínio silício 
tipo condulete. 

4.7.7.8.3. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.CAI.31 
e P-19.CAI.32:  Caixas de Derivação e Caixas de Passagem, observando-se que: 

a) O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação da caixa, tampa, 
pintura com a cor a ser definida pela fiscalização inclusive conexões, bem 
como a fixação adequada quando a caixa for aparente ou chumbada na 
parede. 

 

4.7.7.9. Caixas terminais de alumínio silício 

4.7.7.9.1. Descrição - A especificação destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Segunda – 
Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.27: Eletrodutos 
conduletes e Conduletes – Metálicos 

4.7.7.9.2. Conduletes e acessórios em liga de alumínio com silício, dimensões conforme 
projeto, e sistema de fixação do eletroduto por parafuso, com tampa compatível com o 
equipamento a ser instalado ou com tampa cega. Acessório: Anel de vedação para 
instalações externas. 

4.7.7.9.3. Marca de referência: DAISA ou similar. 

 

Figura 15 - Conduletes e acessórios Daisa 

 

4.7.7.9.4. Aplicação - Em aplicações para acomodação de cabo da instalação elétrica, 
lógica, telefonia, TV aberta, CFTV, e sonorização em instalações aparentes. 

4.7.7.9.5. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.CAI.31 
e P-19.CAI.32:  Caixas de Derivação e Caixas de Passagem, observando-se que: 

a) O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação da caixa, tampa, 
pintura com a cor a ser definida pela fiscalização inclusive conexões, bem 
como a fixação adequada quando a caixa for aparente ou chumbada na 
parede. 
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4.7.7.10. Quadros Terminais de Chapa ou de PVC Embutido 

4.7.7.10.1. Descrição 

a) Embutir; 

b) Graus de proteção IP 54; 

c) Espessura de chapa #16 BWG;  

d) Tipo do fecho: triangular metálico;  

e) Dimensões conforme PROJETO ELÉTRICO;  

f) Tratamento interno e externo c/ pintura epóxi a pó; 

g) Barramento conforme projeto e isolado; 

h) Barra de neutro e barra de aterramento separadas; 

i) Espelho de proteção interno em chapa de aço ou pvc; 

4.7.7.10.2. Os recortes do espelho deverão estar de acordo c/ os equipamentos 
instalados, não permitidos a introdução de objetos ou toque acidental nas partes 
energizadas; 

4.7.7.10.3. Identificação de componentes e circuitos conforme o projeto; 

4.7.7.10.4. Utilização de terminais de compressão pré-isolados, conforme as bitolas dos 
cabos; 

4.7.7.10.5. O quadro deve atender a NR 10; 

4.7.7.10.6. Aplicação - Atendimento aos quadros elétricos da Residência. 

4.7.7.10.7. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.DIS.2:  
Dispositivos para manobra e proteção – Invólucros ou quadros. 

4.7.7.10.8. O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação da caixa, dos 
barramentos, dos disjuntores eletromagnéticos, dos interruptores diferenciais (DR), blocos 
de distribuição, barramentos de fase tipo pino, de identificação do quadro, dos cabos e 
dos circuitos, e demais acessórios de conexão e fixação necessários ao perfeito 
acabamento. 

 
4.7.7.11. Disjuntores 

4.7.7.11.1. Descrição - As especificações destes materiais deverão ser conforme 
descritas no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte 
Segunda – Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.48 – 
disjuntores condições gerais e E-IEL.49 - disjuntores de baixa tensão, observando-se que: 

a) Mecanismo de disparo: termomagnético, curva C para equipamentos 
motores e ar condicionados e para as demais cargas, curva B. Tensão 
nominal mínima: 230V para disjuntores mono e bipolares e 380V para 
disjuntores trifásicos.  

b) Norma DIN (padrão europeu). 

c) A capacidades de interrupção (corrente de curto circuito) deverá ser de 
4,5KA para os circuitos terminais e 25KA para os circuitos que alimentam 
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os quadros de disjuntores, barramento dos quadros de distribuição e 
proteção dos disjuntores.  

 

Figura 16 - Disjuntores termomagnéticos Norma DIN Siemens ou GE. 

 
4.7.7.11.2.  Aplicação - Utilização nos circuitos terminais de acordo com a capacidade de 
curto-circuito presumida no ponto de instalação. 

4.7.7.11.3. Nos QD's de bombas serão usados disjuntores específicos para motores, de 
ação retardada, para não desarmarem com a sobrecorrente de partida desses 
equipamentos. 

4.7.7.11.4. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.DIS.1:  
Dispositivos para manobra e proteção. Pág 663, sendo que: 

a) Todos os circuitos terminais deverão ser protegidos por um disjuntor, com 
corrente nominal conforme projeto. 

b) Para os circuitos de áreas molhadas deverá ser instalado um disjuntor 
diferencial, residual (DR). 

c) O DPS classe II será instalado no quadro de distribuição conforme 
projeto. 

4.7.7.11.5. Os disjuntores serão instalados no interior de quadros apropriados, e deverão 
conter uma plaqueta irremovível com os seus dados característicos e a relação dos 
circuitos por eles protegidos. 

4.7.7.11.6. Na parte interna da porta do quadro de distribuição deverá ser afixado o 
esquema elétrico, protegido contra degradações naturais, contendo todos os circuitos e 
dispositivos de proteção relacionados com o quadro em questão. 

4.7.7.11.7. Não serão admitidos disjuntores que não se encaixem perfeitamente no 
quadro de distribuição. 

 
4.7.7.12. Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) classe I e II 

4.7.7.12.1. Descrição - Máxima tensão de operação Contínua (Uc) em 275V, com 
resistência de isolamento maior do que 100MΩ. Máxima Corrente de Impulso Iimp 
(10/350μs): 12,5kA, para o classe II, e 20kA, para o classe I. Máxima Corrente de 
Descarga: Imax (8/20μs): 60kA. Corrente Nominal de Descarga In (8/20μs): 30kA. 
Corrente Subsequente de Interrupção: 5kA. Tempo de resposta: < 25ns. Carga: 6,25As. 
Temperatura de operação: - 40ºC a + 80ºC. 

4.7.7.12.2. Deverá ser utilizado DPS no quadro de entrada. 

4.7.7.12.3. Grau de proteção: IP20, com fixação em trilho DIN 35mm. 

4.7.7.12.4. Marca de referência: Clamper, Siemens ou similar. 
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Figura 17 - DPS CLAMPER VCL Slim 125-60kA 
  
4.7.7.12.5. Aplicação - Dispositivo de proteção contra surtos Classe II para o quadro geral 
da Residência, sendo um dispositivo em cada fase ligado ao barramento terra, e mais 1 
para o neutro (Sistema TN-S). 

4.7.7.12.6. Dispositivo de proteção contra surtos Classe I para o Quadro de Distribuição 
Geral na mureta de medição agrupada, com 1 dispositivo em cada fase ligado ao 
barramento terra (Sistema TNC). 

4.7.7.12.7. Execução - Montados conforme descrito na norma NBR5410 no item 6.3.5 
Dispositivos de proteção contra surtos (DPS), obedecendo: 

4.7.7.12.8. O comprimento máximo e sua localização conforme item 6.3.5.2.9 Condutores 
de conexão do DPS da NBR5410. 

4.7.7.12.9. A localização dos DPS para compatibilidade dos dispositivos DR no item 
6.3.5.2.6 Proteção contra choques elétricos e compatibilidade entre os DPS e dispositivos 
DR da NBR5410. 

4.7.7.12.10. A proteção dos DPS conforme item 6.3.5.2.5 Falha do DPS e proteção contra 
sobrecorrentes da NBR5410. 

 

4.7.7.13. Dispositivo Diferencial Residual (diferencial-residual) 

4.7.7.13.1. Descrição - Deverá possuir sensibilidade de 30mA, com corrente nominal de 
acordo com o Projeto. Tensão máxima de 240Vca e freqüência em 60Hz, com número de 
manobras elétricas/ mecânicas mínimo: 10.000. 

4.7.7.13.2. Deverá atender as normas IEC 1008 e BS EN 61008. 

4.7.7.13.3. Marca de referência: GE ou similar, do tipo AC para uso residencial. 

 

Figura 18 - Disjuntor DR GE 

 
4.7.7.13.4. Aplicação - Quatro pólos em série com o disjuntor geral do quadro de circuitos 
de área molhada (Q-DR). 

4.7.7.13.5. Quatro pólos em série com o disjuntor geral do quadro da área de lazer 
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(QD_Lazer). 

4.7.7.13.6. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.DIS.1:  
Dispositivos para manobra e proteção na Pág 663. 

 
4.7.7.14. Tomadas elétricas 

4.7.7.14.1. Descrição - As especificações destes materiais deverão ser conforme 
descritas no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte 
Segunda – Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.104 – 
Pontos de utilização - Tomadas, observando-se que: 

a) Antes de efetuar a compra, a CONTRATADA deve enviar um protótipo do 
modelo escolhido para a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Figura 19 - Tomada 2P+T 

 
4.7.7.14.2. Aplicação - Nos apartamentos: as tomadas elétricas da Cozinha, da Área de 
Serviço, dos Banheiros e do Corredor deverão ser de 20A. 

4.7.7.14.3. As tomadas elétricas do Condomínio deverão ser de 20A. 

4.7.7.14.4. As demais tomadas serão de 10A. 

4.7.7.14.5. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.PON.104:  Pontos de utilização – tomadas, na Pág 668. 

 
4.7.7.15. Tomadas elétricas IP44 

4.7.7.15.1. Descrição - As especificações destes materiais deverão ser conforme 
descritas no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte 
Segunda – Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.104 – 
Pontos de utilização - Tomadas, observando-se que: 

4.7.7.15.2. Antes de efetuar a compra, a CONTRATADA deve enviar um protótipo do 
modelo escolhido para a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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Figura 20 - Tomada PIAL da linha AQUATIC, ou Similar 

 
4.7.7.15.3. Aplicação - As tomadas elétricas da cozinha, banheiros, piscina, tomadas da 
área externa, e área de serviço de corrente nominal 20A. 

4.7.7.15.4. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.PON.104:  Pontos de utilização – tomadas, na Pág 668. 

 
4.7.7.16. Interruptores 

4.7.7.16.1. Descrição - Tecla fosforescente. Com corrente/tensão nominal 10A-250V, 
exceto quando especificado outro valor no projeto elétrico. Material termo-plástico auto-
extinguível. A resistência de isolamento dos interruptores será de, no mínimo, 10 
megaOhms. As partes condutoras em liga de cobre. 

4.7.7.16.2. Os interruptores deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas caixas e 
espelhos; suas partes metálicas estarão sempre aterradas. 

4.7.7.16.3. As placas dos interruptores deverão ser em alumínio, perfeitamente 
compatíveis com os conduletes especificados no item 5.10.2.5, para a instalação aparente 
e em ABS branca, referência PIAL-LEGRAND ou equivalente técnico, para a instalação 
embutida. 

4.7.7.16.4. Em conformidade com a NBR NM60669-1. 

4.7.7.16.5. Antes de efetuar a compra, a CONTRATADA deve enviar um protótipo do 
modelo escolhido para a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Figura 21 - Interruptor Pial 1(uma) tecla 

 
4.7.7.16.6. Aplicação - Conforme projeto das instalações elétricas. 

4.7.7.16.7. Execução - O serviço será recebido se atendidas todas as condições de 
projeto, especificação e execução, sendo que: 

a) Nos preços dos interruptores estão inclusos os preços de todos os 
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acessórios para seu perfeito funcionamento como placas, suportes, 
inclusive as identificações em material de alta durabilidade e letras 
impressas. 

 
4.7.7.17. Interruptores IP44 

4.7.7.17.1. Descrição - Com corrente/tensão nominal 10A-250V, exceto quando 
especificado outro valor no projeto elétrico. Material termo-plástico auto-extinguível. A 
resistência de isolamento dos interruptores será de, no mínimo, 10 megaOhms. As partes 
condutoras em liga de cobre. 

4.7.7.17.2. Os interruptores deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas caixas e 
espelhos; suas partes metálicas estarão sempre aterradas. 

4.7.7.17.3. As placas dos interruptores deverão ser em alumínio, perfeitamente 
compatíveis com os conduletes especificados no item 5.10.2.5, para a instalação aparente 
e em ABS branca, referência PIAL-LEGRAND ou equivalente técnico, para a instalação 
embutida. 

4.7.7.17.4. Em conformidade com a NBR NM60669-1. 

4.7.7.17.5. Antes de efetuar a compra, a CONTRATADA deve enviar um protótipo do 
modelo escolhido para a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

4.7.7.17.6. Todos os suportes para tomadas deverão ser para até três módulos, devendo 
os módulos que não forem utilizados ser feito o acabamento com insertos cegos. 

 

Figura 22 - Interruptor Pial linha Aquatic, ou similar 

 
4.7.7.17.7. Aplicação - Os interruptores da cozinha, banheiros, piscina, interruptores da 
área externa, e área de serviço. 

4.7.7.17.8. Execução - O serviço será recebido se atendidas todas as condições de 
projeto, especificação e execução, sendo que: 

a) Nos preços dos interruptores estão inclusos os preços de todos os 
acessórios para seu perfeito funcionamento como placas, suportes, 
inclusive as identificações em material de alta durabilidade e letras 
impressas. 

 
4.7.7.18. Luminárias Fluorescentes Tubular tipo calha 

4.7.7.18.1. Descrição - Os aparelhos para luminárias fluorescentes obedecerão, naquilo 
que lhes for aplicável, às normas da ABNT, sendo construídos de forma a apresentar 
resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 
Serão para lâmpadas com potência conforme projeto elétrico. 

4.7.7.18.2. Devem ser do tipo calha de sobrepor oval de material de aço tratado com 
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pintura epóxi, com aletas de acrílico, na cor branca.  

4.7.7.18.3. Grau de proteção mínimo IP35 e devem ser protegidas contra explosão e 
quedas acidentais. Soquete: Tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em 
policarbonato e contatos em bronze fosforoso.  

4.7.7.18.4. Devem possuir compartimento para instalação do reator. 

4.7.7.18.5. Antes de efetuar a compra, a CONTRATADA deve enviar um protótipo do 
modelo escolhido para a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Figura 23 - Luminária para fluorescente tubular. 

 

4.7.7.18.6. Aplicação - Aplicadas em salas e corredores que exigem controle do 
ofuscamento, conforme indicado em projeto das instalações elétricas. 

4.7.7.18.7. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.PON.97:  Pontos de utilização – Luminárias - aparelhos na Pág 667, sendo que: 

a) Todos os acessórios de conexão e fixação da luminária à estrutura da 
edificação, bem como as lâmpadas, reatores e soquetes estão inclusos no 
preço das luminárias. 

 
4.7.7.19. Arandelas 

4.7.7.19.1. Descrição 

a) Material: base em alumínio; 

b) Cor: branca; 

c) Vidro: fosco jateado; 

d) Voltagem: 110/220 V; 

e) Dimensões: 420x80x70mm; 

f) Soquete: E27; 

g) Protótipo Comercial: modelo CAMARIM da Metalúrgica Itamonte; 
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Figura 24 - ARANDELA. Protótipo Metalúrgica Itamonte. 
 

4.7.7.19.2. Aplicação - Aplicadas nas salas e luminárias altas de banheiros, conforme 
indicado em projeto das instalações elétricas. 

4.7.7.19.3. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descritos no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.PON.97:  Pontos de utilização – Luminárias - aparelhos na Pág 667, sendo que: 

a) O preço unitário remunera o fornecimento, instalação e teste das 
luminárias completas, com reatores, lâmpadas, inclusive conexões, bem 
como a fixação e com todos os acessórios para seu perfeito 
funcionamento. 

b) Todas devem ser instaladas dentro dos compartimentos nas luminárias, 
de acordo com o manual do fabricante. 

 
4.7.7.20. Fluorescentes Compactas Dupla 

4.7.7.20.1. Descrição 

a) Embutir para 2 x lâmpadas fluorescente compacta dupla de 26W; 

b) Material: corpo em alumínio repuxado; 

c) Acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca; 

d) Deverá possuir difusor em vidro temperado jateado no centro; 

e) Voltagem: 110/220 V; 

f) Para lâmpada fluorescente compacta dupla; 

g) Refletores alumínio anodizado multi-facetado de alto brilho; 

h) Rendimento superior a 70%; 

i) Dimensões: L= 235 x A= 108 mm. / Nicho: 200 mm; 

j) Protótipo comercial: ITAIM ILUMINAÇÃO. 
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Figura 25 - Luminária Compactas Dupla 
 

4.7.7.20.2. Aplicação -  Deverá ser conforme projeto elétrico. 

4.7.7.20.3. Execução - Todas devem ser instaladas dentro dos compartimentos nas 
luminárias, de acordo com o manual do fabricante. 

4.7.7.20.4. Recebimento - O serviço será recebido se atendidas todas as condições de 
projeto, especificação e execução.  

4.7.7.20.5. Serviços incluídos no preço - O preço unitário remunera o fornecimento da 
luminária completa com reatores e lâmpadas, instalação e teste das luminárias completas, 
inclusive conexões, bem como a fixação e com todos os acessórios para seu perfeito 
funcionamento. 

4.7.7.20.6. Critérios de medição - Por unidade instalada. 

 
4.7.7.21. Luminária tipo bloco autônomo 

4.7.7.21.1. Descrição 

a) Material da Caixa: Chapa de aço, pintura na cor branca, tampas laterais 
em plástico alto impacto 

b) Material do Refletor: Chapa de aço, tratada e pintadas. 

c) Lâmpadas fluorescentes compactas de alto rendimento de 11W cada; 

d) Bateriais seladas isentas de manutenção; 

e) Acionamento: Automático, na falta de energia elétrica 

f) Recarga da Bateria: Através de Carregador/Flutuador automático 

g) Alimentação: 127V, 60Hz. 

h) Bateria: Chumbo-ácida gelatinosa, 6V/4Ah. Opcionalmente, podem ser 
fornecidas com bateria níquel-cádmio 

i) Autonomia: 2 horas  
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j) Chave liga-desliga: de contato momentâneo (não há a possibilidade de 
”esquecer o aparelho desligado”) e com função de botão-teste 

k) LED: Indicador de presença de rede 

l) Conexão à Rede Elétrica através de plugues 

 

Figura 26 - Luminária tipo bloco autônomo.  
Protótipo Unitron LAU 2x11W. 

 

4.7.7.21.2. Aplicação - Aplicadas para atendimento de iluminação de emergência nas 
áreas comum da residência, conforme indicado em projeto das instalações elétricas. 

4.7.7.21.3. Deverá ser previsto 5 locais com luminárias tipo bloco autônomo. 

4.7.7.21.4. Execução - Atendidas as condições de fornecimento e execução, deverá ser 
verificada a ausência de defeitos visíveis como nivelamento da instalação e fixação na 
parede. 

4.7.7.21.5. As luminárias deverão ser fornecidas com cabo e plugue 2P+T montados para 
serem plugados nas tomadas elétricas. Os plugues deverão ser do novo padrão de 
tomadas NBR 14.136/2002. 

 
4.7.7.22. Spot de ferro para lâmpadas 

4.7.7.22.1. Descrição 

a) Sobrepor para lâmpada fluorescente compacta com reator acoplado; 

b) Material: corpo em chapa de ferro ou alumínio; 

c) Acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca; 

 

Figura 27 - Spot para fluorecente compacta com reator  
acoplado - Protótipo Damaf Indústria e Comércio. 
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4.7.7.22.2. Aplicação - Aplicados nos cômodos onde devem ser instaladas lâmpadas 
fluorescentes compacta, conforme indicado em projeto das instalações elétricas. 

4.7.7.22.3. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.PON.97:  Pontos de utilização – Luminárias - aparelhos na Pág 667, sendo que: 

4.7.7.22.4. O preço unitário remunera o fornecimento, instalação e teste das luminárias 
completas exceto as lâmpadas, inclusive conexões, bem como a fixação e com todos os 
acessórios para seu perfeito funcionamento. 

 

4.7.7.23. Postinho Decorativo para Jardim 

4.7.7.23.1. Descrição 

a) Poste de aço pintado de 1,8 metros, fixação por 4 parafusos em base 
concretada 

b) Difusor: Vidro leitoso ou transparente 

c) Lâmpadas: fluorescente compacta dupla de 35W 

d) Voltagem: 127 V; 

e) Soquete: E27; 

 

Figura 28 - Poste de aço para jardim 
 

4.7.7.23.2. Aplicação - Deverá ser conforme projeto de pontos do ajardinamento. 
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4.7.7.23.3. Execução - Completa. 

4.7.7.23.4. Recebimento - O serviço será recebido se atendidas todas as condições de 
projeto, especificação e execução.  

4.7.7.23.5. Serviços incluídos no preço - O preço unitário remunera o fornecimento, 
instalação e teste das luminárias completas, inclusive conexões, bem como a fixação e 
com todos os acessórios para seu perfeito funcionamento. 

4.7.7.23.6. Critérios de medição - Por unidade instalada. 

 
4.7.7.24. Reatores 

4.7.7.24.1. Descrição - As especificações destes materiais deverão ser conforme 
descritas no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte 
Segunda – Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.99 – 
Pontos de utilização – Luminárias – Reatores na pág 204, observando-se que: 

a) Os reatores deverão ser eletrônicos.  

b) Todos devem ser instalados dentro dos compartimentos nas luminárias, 
de acordo com o manual do fabricante. 

4.7.7.24.2. Aplicação - Em todas as luminárias da residência. 

4.7.7.24.3. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descritos no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.PON.99:  Pontos de utilização – Luminárias – Reatores, na Pág 667. 

4.7.7.24.4. Os reatores estão inclusos nos preços das respectivas luminárias. 

 
4.7.7.25. Lâmpadas  

4.7.7.25.1. Descrição - As especificações destes materiais deverão ser conforme 
descritas no CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte 
Segunda – Materiais e Equipamentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E-IEL.98 – 
Pontos de utilização – Luminárias – Lâmpadas na pág 202, observando-se que: 

4.7.7.25.2. Aplicação - Conforme Projeto Elétrico. 

4.7.7.25.3. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-
19.PON.98:  Pontos de utilização – Luminárias – Lâmpadas, na Pág 667. 

4.7.7.25.4. As lâmpadas estão inclusas nos preços das respectivas luminárias. 

 
4.7.7.26. Caixas de passagem em alvenaria 

4.7.7.26.1. Descrição - Deverão ser construídas com tijolo maciço, rebocados 
internamente ou de concreto. 

4.7.7.26.2. O fundo da caixa deve ser colocado pedra brita com no mínimo de 15cm. 

4.7.7.26.3. A tampa deve ser de aço fundido cinzento, conforme ASTM A 48 74, classe 
20; 
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4.7.7.26.4. Dureza máxima de 190HB e resistência mecânica suficiente para suportar 
uma tensão de ruptura mínima de 20.000 Lb/pol.²; 

4.7.7.26.5. Deverá ser instalada sobre guarnição de ferro da caixa de passagem; 

4.7.7.26.6. Quando assentada no aro (guarnição) deve ter sua parte superior no mesmo 
plano que a parte superior do aro, não se permitindo ressalto; 

4.7.7.26.7. Deve apresentar externamente superfície antiderrapante; 

4.7.7.26.8. As superfícies devem estar limpas e isentas de inclusões de escórias, trincas 
ou qualquer outro defeito que possa prejudicar seu bom desempenho; 

4.7.7.26.9. Devem receber uma pintura a base de tinta betuminosa. 

4.7.7.26.10. Medidas: conforme projeto; 

4.7.7.26.11. Identificação: na tampa metálica deverá ser gravado de forma bem visível e 
indelével as seguintes palavras “ELÉTRICA” ou “ TELEMÁTICA”, conforme a sua 
utilização. 

4.7.7.26.12. Nas caixas de passagem para o aterramento deverá ser utilizado tampa em 
concreto armado; 

4.7.7.26.13. Aplicação - Em aplicações para caixas de passagem subterrâneas da 
instalação elétrica, lógica, telefonia, TV aberta, CFTV. 

 
4.8. E008 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, LÓGICA E CFTV  

4.8.1. REDE LÓGICA 

4.8.1.1. A CONTRATADA deverá executar os pontos de rede lógica com cabeamento 
UTP categoria 5e partindo do Quadro Multimídia com conector RJ45 fêmea em painel 
com furações. O ponto deverá ser terminado em conector RJ45 fêmea. 

 
4.8.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS 

4.8.2.1. Quadro Multimídia 

4.8.2.1.1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar um Quadro Multimídia para 
abrigar as terminações de onde partirão os cabos telefônicos, de TV e Lógica. 
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Figura 29 - Quadro Multimídia 

 

4.8.2.1.2. Descrição - Corpo em PVC anti-chama e isolante de dimensões 40x40cm, 
completo com todos os acessórios. 

 
4.8.2.2. Conector RJ 45 CAT 5e 

4.8.2.2.1. Descrição - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama 
(UL 94 V-0); 

4.8.2.2.2. Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de 
níquel e 1,27µm de ouro; 

4.8.2.2.3. Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para 
condutores de 22 a 26 AWG; 

4.8.2.2.4. Fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada; 

4.8.2.2.5. Possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa 
de proteção frontal articulada; 

4.8.2.2.6. Disponível em pinagem T568A/B; 

4.8.2.2.7. Compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas; 

4.8.2.2.8. Contato IDC em ângulo de 45º para melhor performance elétrica; 
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Figura 30 - Conector RJ 45 Cat 5e Fêmea 
Protótipo comercial Furukawa 

 

4.8.2.2.9. Aplicação - Conforme Projeto da Rede Lógica e Telefonia. 

4.8.2.2.10. Execução - A crimpagem da tomada obedecerá ao padrão de pinagem 568A. 

4.8.2.2.11. Todos os espelhos de parede e piso deverá possuir 2 posições, e quando não 
utilizadas deverão possuir inserto cego provendo o acabamento. 

4.8.2.2.12. O serviço será recebido se atendidas todas as condições de projeto, 
especificação e execução, inclusive relatório de certificação dos pontos para a categoria 
5e em via impresa e em mídia eletrônica com o programa executável do analisador de 
rede. 

4.8.2.2.13. O preço unitário remunera o fornecimento, instalação e testes, inclusive 
conexões, bem como a fixação e identificação, com todos os acessórios para seu perfeito 
funcionamento. 

 

4.8.2.3. Patch Cable CAT 5e 

4.8.2.3.1. Descrição - Cor azul para rede dados e amarelo para ramais telefônicos; 

4.8.2.3.2. Deve exceder as características da TIA/EIA 568-B.2-1 e ISO/IEC 11.801; 

4.8.2.3.3. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a 
interoperabilidade e performance; 

4.8.2.3.4. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; 

4.8.2.3.5. Produzido em fábrica com Cabo Extra- flexível não sendo permitido patch 
cables montados em campo. 

4.8.2.3.6. Configurações 568A; 

4.8.2.3.7. Deverá ser do mesmo fabricante e de mesma performance do sistema de 
cabeamento estruturado. 
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Figura 31 - Patch Panel CAT 5e. Protótipo Furukawa 

 

4.8.2.3.8. Aplicação - De comprimento de 2,5 metros com conectores RJ-45 nas 
extremidades para as estações de trabalho. 

4.8.2.3.9. De comprimento de 1,5 metros com conectores RJ-45 nas extremidades para 
a interligação no Quadro Multimídia. 

4.8.2.3.10. Execução - Todos os patch cords deverão ser identificados em letras 
impressas em material indelével, nas 2 extremidades. 

 
4.8.2.4. Cabo UTP Categoria 5e  

4.8.2.4.1. Descrição - Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de 
cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; 

4.8.2.4.2. Capa externa em PVC não propagante à chama na opção CM; 

4.8.2.4.3. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), com gravação de 
dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote; 

4.8.2.4.4. Diâmetro externo nominal de 6,0mm, massa líquida nominal 42kg/km em 
lance padrão de 305m; 

4.8.2.4.5. Deve superar os requisitos para redes 1 Gigabit sobre cabos metálicos. 

4.8.2.4.6. NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; 

4.8.2.4.7. Protótipo comercial cabo Multi LAN da  Furukawa; 

4.8.2.4.8. Aplicação - Em todo o sistema da rede lógica. 

4.8.2.4.9. Execução - O serviço será recebido se atendidas todas as condições de 
projeto, especificação e execução, inclusive relatório de certificação dos pontos para a 
categoria 5e em via impressa e em mídia eletrônica com o programa executável do 
analisador de rede. 

 
4.8.3. INSTALAÇÕES DE TELEFONIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE 
MATERIAIS: 

4.8.3.1. Cabo Telefônico de Distribuição 

4.8.3.1.1. Descrição - CCI - Cabo Telefônico com isolamento termoplástico expandido. 

4.8.3.1.2. X - Número centesimal do diâmetro do condutor. 

4.8.3.1.3. Y - Número de pares nominais no cabo. 

4.8.3.1.4. CONDUTOR: Cobre estanhado. 

4.8.3.1.5. ISOLAÇÃO: Cloreto de Polivinila (PVC). 
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4.8.3.1.6. NÚCLEO: Seco. 

4.8.3.1.7. Revestimento Externo: Cloreto de Polivinila (PVC) na cor cinza. 

 

Figura 32 - Cabo Telefônico 

 
4.8.3.1.8. Aplicação - Conforme Projeto da Rede Telefonia, para uso nas instalações 
internas. 

4.8.3.1.9. Execução - O preço unitário remunera o fornecimento, instalação e testes, 
inclusive conexões, bem como a fixação e identificação, com todos os acessórios para 
seu perfeito funcionamento. 

 
4.8.3.2. Bloco Distribuidor Telefônico 

4.8.3.2.1. Descrição - Os blocos M10 são produtos destinados à conexão da rede 
externa e a rede interna do assinante, podendo ser utilizados em armários de distribuição, 
caixas prediais e distribuidores gerais de centrais telefônicas. Utilizam tecnologia de 
engate rápido – IDC e permitem a conexão de condutores com diâmetro entre 0,40mm e 
0,65mm. 

4.8.3.2.2. Podem ser fornecidos com ou sem selante e podem ser montados em 
bastidores com várias capacidades (aço inoxidável, parede ou perfil tubular). Para a 
conexão com ferramenta própria do fabricante. 

4.8.3.2.3. Aplicação - Para instalação nos distribuidores dos pavimentos: 

4.8.3.2.4. O Bloco Terminal tipo M10 B, com contato de Conexão Permanente (CP). 

 

Figura 33 - Bloco Distribuidor Telefônico 

 

4.8.3.2.5. Para instalação no Distribuidor Geral Telefônico para a proteção das linhas 
extenas: 

4.8.3.2.6. Execução - A crimpagem da tomada obedecerá ao padrão de pinagem e 
executado por meio de ferramentas específicas do próprio fabricante. 

4.8.3.2.7. O serviço será recebido se atendidas todas as condições de projeto, 
especificação e execução. 

4.8.3.2.8. O preço unitário remunera o fornecimento, instalação e testes, inclusive 
conexões, bem como a fixação e identificação, com todos os acessórios para seu perfeito 
funcionamento. 
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4.8.4. TV ABERTA / ASSINATURA -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE 
MATERIAIS: 

4.8.4.1. Antena de TV Coletiva e a Cabo 

4.8.4.1.1. Deverá ser executada uma infraestrutura conforme o projeto para a Antena 
Coletiva e que futuramente possa ser utilizada para a TV à CABO, caso venha a ser 
contratada por algum morador. 

4.8.4.1.2. Portanto, deverá ser feito uma caixa de passagem, semelhante a caixa de 
telefonia, para permitir a futura entrada do cabo da TV à Cabo. 

4.8.4.1.3. A Antena de TV Coletiva consiste em cabos coaxiais, divisores, 
amplificadores, tomadas e antena de uso coletivo. Deverá ser instalada uma antena para 
VHF/ UHF, um misturador de sinal VHF/ UHF, um amplificador de sinal e os divisores de 
sinal necessários para fornecer o sinal de televisão para os pontos indicados no projeto. 

4.8.4.1.4. A antena de TV, por sua localização no ponto mais elevado da edificação e 
nas características físicas (com diversas hastes metálicas pontiagudas) constitui uma 
“porta de entrada” para surtos de tensão provocados por descargas atmosféricas 
incidentes em áreas próximas, através de seu mastro metálico de sustentação e do cabo 
coaxial dos sinais. Por isso foi projetado um sistema de proteção contra surtos de tensão 
cujos detalhes e especificações estão indicadas em planta, que consiste em desviar para 
a terra as correntes elétricas geradas por tais surtos. 

4.8.4.1.5. Os condutores de antena de TV/FM serão todas coaxiais, impedância 
75ohms, desde a antena até as diversas tomadas de sinais de TV nas dependências. 

 
4.8.4.2. Tomadas de Antena de TV 

4.8.4.2.1. Descrição - A tomada para TV deverá ser modular com suporte e espelhos 
adequados a instalação em caixas embutidas 4x2” ou 4x4”. Deverá possui um conector 
do tipo F fêmea para saída do sinal. O cabo coaxial que chega até o ponto deverá possuir 
um conector tipo F macho com anel. Referência: Linha Pial Plus da Pial Legrand 

 
4.8.4.3. Antena de TV  

4.8.4.3.1. Descrição - As antenas devem possuir um misturador de VHF e UHF 
incorporado na caixa de conexão, permitindo ligar o cabo que vem das duas antenas e 
descer com os sinais de VHF e UHF num mesmo cabo. 

4.8.4.3.2. As antenas devem possuir um conversor para transformar a impedância de 
300ohms para 75ohms. 

 
4.8.4.4. Amplificador  

4.8.4.4.1. Descrição - Deve ser instalado dentro da caixa do supressor de surtos e 
possuir ganho suficiente para prover um sinal de qualidade para todas as tomadas de TV. 

4.8.4.4.2. Deve amplificar as faixas de UHF e VHF. 

 
4.8.4.5. Supressor de surtos  

4.8.4.5.1. Descrição - Referência: Marca ABC Para-Raios, modelo Antenasystem 

4.8.4.5.2. Deverá ser instalado na caixa de passagem próximo à antena e possuir as 
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seguintes características: 

 

Conexão (sinal) 
Conector F 75 ohms (entrada 
e saída) 

Conexão (aterramento) Borne terra 2,5mm2 

Tensão de disparo 30Vdc 

Tensão máxima de clamping 30Vdc 

Máxima corrente de surto 20KA a 8/20 micro segundos 

Capacidade energética 1320 Joules 

Tempo de resposta < 1 nanosegundo 

Tabela 4 - Especificação do Supressor de Surto 

 
4.8.4.6. Sistema de Interfones  

4.8.4.6.1. Deverá ser executado conforme o projeto da rede de interfonia. 

4.8.4.6.2. Todos os cabos desse sistema deverão ser instalados embutidos. 

4.8.4.6.3. A CONTRATADA deverá instalar e fornecer um sistema de interfone de 
comunicação composto pelos seguintes equipamentos: 

a) 01 (uma) central de comunicação na Guarita; 

b) 01 (um) aparelho de interfone na cozinha; 

c) 01 (um) aparelho de interfone na sala; 

4.8.4.6.4. Deverá estar incluso nesta instalação todos os cabos, eletrodutos e demais 
itens para o perfeito funcionamento. 

 
4.8.4.7. Aparelho de Interfone  

4.8.4.7.1. Descrição - Referencia: Intelbras, modelo TDM-100 

4.8.4.7.2. Deverá ser compatíveis com a central de comunicação, possuir certificação 
ANATEL e possuir as seguintes características: 

a) Volume da companhia ajustável (2 níveis)  

b) Teclado alfanumérico 

c) Fácil instalação 

d) Opção de uso em parede ou mesa  

 
4.8.4.8.  Aparelho externo para porteiro eletrônico  

4.8.4.8.1. Descrição - Referencia: Intelbras, modelo Techfone AP 

4.8.4.8.2. Facilidades/funções: 

a) Funcionar em qualquer posição de ramal 
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b) Comunicação viva-voz 

c) Abertura de fechadura por senha individual (externa) e tecla dedicada 
para portaria 

d) Abertura de fechadura por botoeira (interna) 

e) Funciona com qualquer tipo de fechadura, saída com 12 Vac ou curto 

f) Discagem em DTMF 

g) Ajuste de áudio interno 

h) Ajuste de áudio externo 

i) Alimentação externa (fonte) 

j) Desliga após receber o tom de ocupado ou por tempo programado 

k) Permite integração e controle de dispositivos de segurança 

l) Atende automaticamente quando se liga para o ramal em que está 
instalado 

m) Senha geral para bloqueio de programação 

4.8.4.8.3. Características Técnicas: 
 

Material Plástico em ABS. 

Tensão de Operação 
Utiliza fonte 17VAC fornecido com o 
produto. 

Consumo máximo (sem fechadura) 3,5 W (2,5 W h / mês). 

Tipo de conexão KRE – Parafusos 

Temperatura de operação 0° C a 37° C 

Na falta de energia elétrica Não perde programação 

Número máximo de senhas relaci-
onadas com apartamentos 

1.600 senhas de abertura de fechadu-
ra. 

Saída para fechadura 12 Vac ou curto (configurável). 

Ajuste de recepção e transmissão 3 níveis de ajuste. 

Entrada para botoeira Sim. Localizada no KRE, entrada RC 

Tipo de discagem Somente MF (tone) 

Detecção dos comandos Somente MF(tone). 

Tabela 5 – Caracteristicas do porteiro eletrônico 

 

 



Norma para Padronização da Manutenção dos PNR da Gu Bsb (N-PMB.502) 

4-50 

 

4.9. E009 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

4.9.1. CABO DE COBRE NU 

4.9.1.1. Descrição - Condutor: Encordoamento rígido de fios de Cobre Mole, meio 
duro, classe 2 da NBR- 6880 

4.9.1.2. Normas aplicáveis: NBR-7575 / NBR-6524 / NBR-5111 

4.9.1.3. Aplicação - Na malha de aterramento da mureta de medição agrupada. 

4.9.1.4. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descritos no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.PRO.2:  
Proteção de estruturas contra Descargas Atmosféricas – itens 4 e 5 , nas Pág 671 a 674,  
sendo que: 

4.9.1.5. O preço unitário remunera o fornecimento, instalação e testes, inclusive os 
acessórios necessários à conexão e fixação para um perfeito acabamento. 

 
4.9.2. HASTE DE ATERRAMENTO 

4.9.2.1. Descrição - Identificação: nome ou marca do fabricante. 

4.9.2.2. Acabamento: deve ser lisa, cilíndrica, isenta de torceduras, talhos, 
incrustações, arranhões profundos, empenamentos, marcas de fieiras ou qualquer outra 
imperfeição que possa afetar a sua resistência ou interferir no processo de emenda por 
solda exotérmica. Não deve apresentar imperfeições no revestimento de cobre. 

4.9.2.3. Material: Aço carbono ABNT 1010 a 1045, trefilado, revestido com cobre 
eletrolítico com, no mínimo 95% de pureza e sem traços de zinco. 

4.9.2.4. Espessura mínima da camada de cobre: 0,25mm; 

 

Figura 34 - Haste de aterramento e acessórios de conexão do  
sistema de aterramento. Protótipo Comercial: MAGNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2.5. Aplicável ao sub-sistema de aterramento, atendidos o dimensionamento 
mínimo indicado em Projeto. 

4.9.2.6. Aplicação - Na malha de aterramento da mureta de medição agrupada. 

4.9.2.7. Execução - A montagem destes materiais deverá ser conforme descritos no 
CADERNO DE ENCARGOS da PINI – 4ª edição do ano de 2004, na Parte Terceira – 
Procedimentos no Item INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES P-19.PRO.2:  
Proteção de estruturas contra Descargas Atmosféricas – itens 4 e 5 , nas Pág 671 a 674,  
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sendo que: 

4.9.2.8. O preço unitário remunera o fornecimento, instalação e testes, inclusive os 
acessórios necessários à conexão e fixação para um perfeito acabamento. 

 
4.10. E010 - INSTALAÇÕES DE ANTENAS  

4.10.1. Conforme Especificações Técnicas “B” à parte, constantes da documentação 
que compõe o Projeto Básico. 

 
4.11. E011-INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP) 

4.11.1. Descrição - Conforme item P-24.AAA.1, da página 945 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As tubulações serão executadas em cobre, classe “E”. 

4.11.2. Aplicação - Conforme projeto executivo. 

4.11.3. Execução - Conforme item P-24.GAS.1, da página 946 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.11.4. A rede de gás completa só será recebida depois de realizados todos os testes 
para verificação de seu perfeito funcionamento. 

 
4.11.5. TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 

4.11.5.1. As tubulações devem possuir uma determinada inclinação no sentido do fluxo 
interior, pois, enquanto a temperatura de tubulação for maior que a temperatura de saída 
do ar após os secadores, este sairá praticamente seco; se a temperatura da tubulação 
baixar, haverá, embora raramente, precipitação de água. 

4.11.5.2. A inclinação serve para favorecer o recolhimento desta eventual condensação 
e das impurezas devido à formação de óxido, levando-as para o ponto mais baixo, onde 
são eliminadas para a atmosfera, através do dreno. 

4.11.5.3. O valor desta inclinação é de 0,5 a 2% em função do comprimento reto da 
tubulação onde for executada. Os drenos, colocados nos pontos mais baixos, de 
preferência devem ser automáticos. 

4.11.5.4. Deverá ser feito teste de estanqueidade. 

 
4.11.6. COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO 

4.11.6.1. Dados Técnicos: Compressor 15hp, 350lts, tempo 3,3min 1700l/min, Modelo 
CSLV 60BR / 350 LTS, 820 RPM. 

4.11.6.2. Tempo enchimento: 3,30"s 

4.11.6.3. Pressão de Operação: Mínima 135 lbf/pol² - 9,3 bar, Máxima 175 lbf/pol² - 12 
bar 

4.11.6.4. Motor: Potência 15 hp - 11,3 kW 

4.11.6.5. Número de Polos: 2 

4.11.6.6. Tensão: (V) 220/380 V 

4.11.6.7. Unidade Compressora: Número de Estágios 2 
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4.11.6.8. Número de Pistões: 2 em V – Duplo 

4.11.6.9. Deslocamento Teórico: 60 pés³/min - 1700 l/min 

4.11.6.10. Volume do Reservatório: 350 L 

4.11.6.11. Volume de Óleo: 4500 ml 

4.11.6.12. Peso Bruto com motor: 460 Kg 

4.11.6.13. Vazão Efetiva: 45 Pcm 

4.11.6.14. Aplicação - Alimentação dos bicos de Ar Comprimido, conforme descrito em 
projeto executivo. 

 
4.11.7. FILTRO, REGULADOR LUBRIFICADOR DE LINHA 

4.11.7.1. Servem para aumentar a vida útil de ferramentas e componentes 
pneumáticos, seja filtrando impurezas ou regulando a pressão ou lubrificando a corrente 
de ar. É importante observar que os filtros retiram as impurezas maiores que 20 µm e 
parte da água presente na rede de ar comprimido:  

4.11.7.1.1. Temperatura de trabalho = - 10 °C até + 60 °C  

4.11.7.1.2. Pressão máxima = 12 Bar / 175 PSI  

4.11.7.1.3.  Dreno semi-automático : esgota a água do copo do filtro toda vez que houver 
despressurização, mas também pode ser acionado manualmente  
- Função de regulagem da pressão equipada com trava para evitar desregulagem 
acidental da pressão estabelecida  

4.11.7.1.4. Manual do usuário e vista explodida com relação completa das peças de 
reposição  

4.11.7.1.5. Entrada e saída com rosca 1/2 BSP  

4.11.7.1.6. Vazão a 7 bar = 3000 l / min  

4.11.7.1.7. Copo de policarbonato com proteção de segurança  
- Elemento filtrante de polipropileno 20 µm 

4.11.7.2. Aplicação - Em cada tomada de ar, conforme descrito em projeto executivo. 

 
4.11.8. PONTO DE CONSUMO 

4.11.8.1. Permite acoplar os pontos de entrada e saída de ar com rapidez, 
proporcionando redução no tempo de troca de moldes e de preparação de injetoras. 
Dados técnicos :  

4.11.8.1.1. Passagem totalmente livre  

4.11.8.1.2. Construído em latão, aço inoxidável e vedação em borracha nitrílica  

4.11.8.1.3. Temperatura de trabalho = -10 °C a + 90 °C  

4.11.8.1.4. Menor furo de passagem de água = 7,5 mm  

4.11.8.1.5. Entrada : rosca ¼ NPT fêmea 
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Figura 35 - Ponto de Consumo 

 
4.11.8.2. A tomada de ar deve ser sempre feitas pela parte superior da tubulação 
principal, para evitar os problemas de condensado. Recomenda-se ainda que não se 
realize a utilização direta do ar no ponto terminal do tubo de tomada. 

4.11.8.3. No terminal, deve-se colocar uma pequena válvula de drenagem e a utilização 
deve ser feita um pouco mais acima, onde o ar, antes de ir para a máquina, passa através 
da unidade de condicionamento. 

 

Figura 36 – Rede de ar comprimido 

 
4.11.9. VÁLVULA ELETRÔNICA DE DRENO / PURGA 

4.11.9.1. O purgador serve para remover o condensado de todo o sistema de ar 
comprimido, de forma altamente confiável, sem entupir ou emperrar, como os purgadores 
de bóia ou termodinâmicos. A válvula solenóide atua sob o comando de um temporizador 
regulável, conforme as necessidades de drenagem. Um grande orifício de purga garante 
alto fluxo de condensado, mesmo em ambientes muito contaminados.  

4.11.9.2. Temporizador com precisão de 0,001% e travamento perfeito com a 
solenóide.  

4.11.9.3. Solenóide com marcação CE, virtualmente à prova d'água.  

4.11.9.4. Válvula em latão forjado e usinado.  
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4.11.10. SECADOR DE AR COMPRIMIDO 

4.11.10.1. A presença de umidade no ar comprimido é sempre prejudicial para as 
automatizações pneumáticas, pois causa sérias conseqüências. É necessário eliminar ou 
reduzir ao máximo esta umidade. 

4.11.10.2. A função do filtro instalado antes do secador por refrigeração (pré-filtro) é 
separar o restante da contaminação sólida e líquida (~30%) não totalmente eliminada pelo 
separador de condensados do resfriador posterior, protegendo os trocadores de calor do 
secador contra o excesso de óleo oriundo do compressor de ar, o que poderia impregná-
los, prejudicando sua eficiência de troca térmica (ISO-8573-5.2.3). 

4.11.10.3. O filtro instalado após o secador (pós-filtro) deve ser responsável pela 
eliminação da umidade residual (~30%) não removida pelo separador mecânico de 
condensados do secador por refrigeração, além da contenção dos sólidos não retidos no 
pré-filtro. 

4.11.10.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

4.11.10.4.1. Capacidade máxima (vazão efetiva): 40 pcm 

4.11.10.4.2. Conexões de entrada e saida: 3/4" 

4.11.10.4.3. Potência: 280 Watts - 220 volts 

4.11.10.4.4. Pré-filtro coalescente grau M40: MFC-040-PFT 

4.11.10.4.5. Pós-filtro coalescente grau M20: MFC-040-FIT 

4.11.10.4.6. Pressão máx. de trabalho: 12,3 barg 

4.11.10.4.7. Temp. máxima de ar comp. na entrada: 38ºC 

4.11.10.4.8. Temp. ambiente máxima: 38ºC 

4.11.10.4.9. Ponto de orvalho nas condições de projeto: 10 ºC 

4.11.10.4.10. Condições de referência: ISO-7183-B 

 
4.12. E012-INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

4.12.1. CONDIÇÕES GERAIS 

4.12.1.1. Conforme item P-21.AAA.1, da Página 918 do Caderno de Encargos da PINI 
– 5ª Edição. 

 
4.12.2. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

4.12.2.1. Descrição - Conforme itens P-21.AAA.1, P-21.AAA.2, P-21.SIS.1 e P-
21.SIS.2 das páginas 918 e 922 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. A 
tubulação será em ferro galvanizado. 

4.12.2.2. Aplicação - Conforme projeto executivo de prevenção contra incêndio. 

4.12.2.3. A rede de hidrantes completa só será recebida depois de realizados todos os 
testes para verificação de seu perfeito funcionamento. 

4.12.2.4. A reserva técnica de incêndio deverá ser colocada na cisterna. 

4.12.2.5. O projeto deverá ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local e deverá 
atender a norma NBR 13714/2000 além das seguintes normas:  
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4.12.2.5.1. ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintor de incêndio; 

4.12.2.5.2. ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – 
Parte 1: Princípios de projeto; 

4.12.2.5.3. ABNT NBR 13860, Glossário de termos relacionados com a segurança contra 
incêndio; 

4.12.2.5.4. ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;  

4.12.2.5.5. ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas; 

4.12.2.5.6. ABNT NBR 09077, Saídas de emergência em edifícios; 

4.12.2.5.7. ABNT NBR 11861,Mangueiras de incêndio; 

4.12.2.5.8. ABNT NBR 13714,Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a 
incêndio; 

4.12.2.5.9. ABNT NBR 12779, Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de 
incêndio; 

4.12.2.5.10. Normas do Corpo de Bombeiro local. 

 
4.12.3. BOMBAS 

4.12.3.1. Descrição e execução - Conforme item P-20.BOM.1, da página 912 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.12.3.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de PPCIP. Deverá 
atender os requisitos dos Bombeiros e as normas vigentes, assim como as pressões 
mínimas. 

 
4.12.4. EXTINTORES 

4.12.4.1. Cada pavimento deve possuir, no mínimo, um extintor para incêndio classes 
A, B e C. 

4.12.4.2. Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais de 5 m da 
entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos. 

4.12.4.3. Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de 
fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,60 m do piso acabado e de forma que 
sua parte inferior permaneça, no mínimo, 0,20 m de altura. 
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Figura 37 - Altura do extintor 

 

 

Figura 38 - Detalhe de instalação de extintores em áreas sujeitas à obstrução 

 

4.12.5. HIDRANTE DE PAREDE 

4.12.5.1. Haverá uma tubulação de saída em ferro galvanizado a partir do fundo do 
reservatório elevado, exclusiva do sistema hidráulico de combate a incêndio, dotada de 
um registro de gaveta e uma válvula de retenção vertical, instalados na dependência do 
barrilete, na cobertura, que alimentará os hidrantes de parede nos diversos pavimentos. A 
válvula de retenção tem por finalidade impedir o fluxo de água para o interior dos 
reservatórios elevados, quando houver adução por parte da bomba de incêndio e o 
registro de gaveta permitira os serviços de manutenção dos diversos componentes do 
sistema por interrupção do fluxo de água, por ação da gravidade, a partir dos 
reservatórios elevados. 
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4.12.5.2. Cabe ressaltar que nos reservatórios superiores a tomada de água para o 
barrilete das instalações hidráulicas comuns, será feita pela lateral, a uma altura que 
assegure a manutenção da reserva técnica de incêndio (RTI) indicada nos desenhos de 
projeto. 

4.12.5.3. As tubulações de incêndio serão de ferro galvanizado, pintadas de vermelho, 
com diâmetro pré-dimensionado de 63 mm. 

4.12.5.4. Haverá 2 bombas para pressurização do sistema, de modo a prever, nos 
requintes de cada mangueira, a pressão líquida e a vazão mínima exigida pelas normas 
do Corpo de Bombeiros local. 

4.12.5.5. Serão montadas na cobertura do prédio, na dependência do barrilete. 

4.12.5.6. Terão as seguintes características técnicas: altura manométrica 31mca, vazão 
21,6 m³/h, potência 4CV, diâmetro de recalque e sucção 2 ½” – 63 mm, referência DARKA 
/ CP – 8 (ou similar). 

4.12.5.7. Uma das bombas de incêndio será automaticamente acionada sempre que for 
aberta alguma válvula (registro de gaveta) da rede. Caso essa bomba apresente defeito 
ou não possa funcionar por problemas no sistema, o projeto, detalhado em planta, prevê o 
acionamento também automático da segunda bomba. Uma chave rotativa de 2 posições 
(bomba 1 e bomba 2), determinará qual das bombas estará em condições de operar em 
primeira instância, e não haverá posição intermediária de desligamento das bombas, para 
evitar que, nesta situação, o sistema deixe de funcionar automaticamente, quando 
necessário. 

4.12.5.8. Um alarme sonoro – luminoso deverá ser acionado sempre que uma das 
bombas de incêndio for acionada. Localizado na gabine do zelador. 

4.12.5.9. A alimentação elétrica do sistema de bombeamento de incêndio será feita 
antes do disjuntor de seccionamento geral do prédio, de modo que não deixe de operar 
por ocasião de um sinistro que implique na desenergização das instalações elétricas 
internas. 

4.12.5.10. Existirá 1 (uma) caixa de incêndio em cada pavimento, por conjunto de 12 
apartamentos (até no térreo e nos dois subsolos), com a localização indicada nas plantas. 

4.12.5.11. Serão metálicos, de 90 x 60 x 17 cm, com os seguintes componentes: 

4.12.5.11.1. Registro globo de bronze de 63 mm – 2 ½”, com junta STDRTZ de 63 mm x 
38 mm (2 ½” x 1 ½”). 

4.12.5.11.2. 02 (duas) mangueiras vitrificadas, diâmetro 38 mm, e requinte de 13 mm, 
cada uma delas de 15 m de comprimento. 

4.12.5.11.3. Cesto para suporte de mangueiras. 

4.12.5.12. As caixas serão pintadas de vermelho e terão na porta um visor de vidro de 3 
mm de espessura, com a inscrição “INCÊNDIO”. 

4.12.5.13. Os disjuntores da parte de incêndio (detecção, alarme e sprinklers) estão 
localizados no QGI (quadro geral de incêndio) no 1° subsolo. 

4.12.5.14. Existe uma tomada na cabine do zelador para alimentação da central de 
alarme de incêndio. 
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4.13. E013-ALVENARIA E PAINÉIS DE FECHAMENTO 

4.13.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS  

4.13.1.1. Descrição - Conforme descrição 2. BLOCOS CERÂMICOS do item E-TIJ.1, 
da página 423 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.13.1.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo arquitetônico.  

4.13.1.3. Execução - Conforme item P-06.TIJ.1, da página 582 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.13.2. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 

4.13.2.1. Descrição - Conforme descrição 1. TIJOLOS MACIÇOS do item E-TIJ.1, da 
página 421 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.13.2.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo arquitetônico.  

4.13.2.3. Execução - Conforme item P-06.TIJ.1, da página 582 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.13.3. BLOCO DE VIDRO  

4.13.3.1. Descrição - Conforme item E-TIJ.5, da página 427 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.13.3.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura. 

4.13.3.3. Execução - Conforme item P-06.BLO.2, da página 567 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.13.4. COBOGO CERÂMICO  

4.13.4.1. Descrição - Conforme descrição 2. BLOCOS CERÂMICOS do item E-TIJ.1, 
da página 423 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.13.4.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura. 

4.13.4.3. Execução - Conforme item P-06.ELE.3, da página 577 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.13.5. VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO ARMADO  

4.13.5.1. Descrição - Elementos estruturais de concreto armado destinados a distribuir 
os esforços provenientes das aberturas nas alvenarias.  

4.13.5.2. Aplicação - Nas paredes externas e internas, sobre os vãos de portas e 
janelas que não estejam na altura da viga, e sob as janelas na altura do peitoril (contra-
vergas), de toda a construção. 

4.13.5.3. Execução - Na largura da alvenaria, com espessura mínima de 10 cm e 
excederão a largura do vão em pelo menos a metade do vão para cada lado. As contra-
vergas serão análogas, excedendo a largura do vão em pelo menos 30cm para cada lado.  

4.13.5.4. Serão executadas em concreto com traço 1:2:3 (cimento, areia e brita), 
armado com fck mínimo de 15MPa, usando 3 ferros diâmetro ¼” com trespasse mínimo 
de 30 cm. A forma utilizada será de compensado resinado.  
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Figura 39 – Detalhe de Verga 

 

4.13.6. BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

4.13.6.1. Descrição e Execução - Conforme item P-06.BLO.1, da página 561 do 
Caderno de Encargos da PINI-5ª Edição. 

4.13.6.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de 
fundação/arquitetônico. 

 
4.14. E014-DIVISÓRIAS 

4.14.1. Descrição - Conforme item E-DIV.2, da página 139 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.14.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura. 

4.14.3. Execução - Conforme item P-12.DIV.2, da página 796 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 

Figura 40 - Divisória de granito 

 
4.14.4. PORTAS DE ACRÍLICO 

4.14.5. Descrição - A porta deve ser constituída de vidro acrílico com acabamento e 
estrutura em alumínio, as dimensões dos vão onde serão instalados devem ser medidas 
cuidadosamente e o acrílico deve ser cortado preferencialmente fora do local de 
aplicação. Em locais onde a porta seja exposta ao sol, o acrílico deverá ser substituído 
por vidro resistente com película protetora. 
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Figura 41 - Porta de Acrílico 

 
4.14.5.1. Aplicação - Nos vãos de porta de banheiros, conforme previsto em projeto de 
arquitetura. 

 
4.15. E015-REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 

4.15.1. AZULEJO 

4.15.1.1. Descrição - Conforme item P-10.CER.1, da página 687 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As dimensões das peças serão as definidas no projeto de 
arquitetura. Deverão ser apresentadas no mínimo três amostras de piso e rejunte à 
FISCALIZAÇÃO para escolha, em tempo hábil, de forma a não atrasar a entrega do 
serviço. 

4.15.1.2. Aplicação - Assentado e rejuntado, nos locais previstos em projeto de 
arquitetura. Atentar para o fato de que há diferentes tipos de piso cerâmico, inclusive 
porcelanato, no projeto. 

4.15.1.3. Execução - Conforme itens P-10.CER.2, da página 696, e  P-10.CER.3, da 
página 698 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.15.2. PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILM)  

4.15.2.1. Descrição - É uma película que visa atender a necessidade de climatização 
de ambientes, levando em consideração as garantias contra descoloramento, 
descolamento, deslaminação, desmetalização, rachaduras, anti-risco e os fatores de 
proteção solar desejados (transmissão de luz, rejeição de calor, transmissão de calor, 
rejeição de UV) e resistência de abrasão, resistência de laminação, entre outros. 

4.15.2.2. Aplicação - Nas portas e vidros, conforme previsto em projeto de arquitetura. 

 
4.15.3. EMBOÇO 

4.15.3.1. Descrição - Camada de revestimento de acabamento com espessura 
máxima de 15mm feita com argamassa de cimento e areia (traço 1:7). 

4.15.3.2. Aplicação - Sobre a camada de chapisco nos sanitários. 

4.15.3.3. Execução - Conforme item P-11.ARG.3, da página 765 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As argamassas das áreas externas (ou com contato 
externo) deverão receber aditivo impermeabilizante. 
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4.15.3.4. Considerações Gerais - Conforme item P-11.ARG.1, da página 761 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.15.4. CHAPISCO DE ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

4.15.4.1. Descrição - Argamassa pré-fabricada de cimento e areia grossa no traço 1:3. 

4.15.4.2. Aplicação - Em todas as alvenarias da obra/serviço, onde será aplicado 
reboco paulista. 

4.15.4.3. Execução - Conforme item P-11.ARG.2, da página 765 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.15.5. REBOCO PAULISTA  

4.15.5.1. Descrição - Camada de revestimento de acabamento com espessura 
máxima de 5mm feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8). 

4.15.5.2. Aplicação - Em todas as alvenarias da obra/serviço, inclusive tetos. 

4.15.5.3. Execução - Conforme item P-11.ARG.4, da página 766 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As argamassas das áreas externas (ou com contato 
externo) deverão receber aditivo impermeabilizante.  

 
4.15.6. CERÂMICA (AZULEJOS) COM FAIXA DECORATIVA 

4.15.6.1. Descrição - Peças cerâmicas esmaltadas com dimensões definidas no 
projeto de arquitetura incluindo rejuntamento. Deverão ser apresentadas no mínimo três 
amostras de piso e rejunte à FISCALIZAÇÃO para escolha, em tempo hábil, de forma a 
não atrasar a entrega do serviço. As peças deverão estar em conformidade com o item E-
AZU.1, da página 96 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição, enquanto que a juntas 
com o item E-JUN.2, da página 294 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.15.6.2. Aplicação - Assentado e rejuntado, nos locais previstos em projeto de 
arquitetura. 

4.15.6.3. Execução - Conforme item P-11.CER.1, da página 770 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As juntas deverão ser executadas conforme item P-
11.JUN.1, da página 782 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.15.7. MOLDURA RODA-TETO DE GESSO 

4.15.7.1. Descrição - Molduras de poliestireno extrudado de alta densidade. 

4.15.7.2. Aplicação - Nos encontros de paredes com tetos nas áreas indicadas em 
projeto de arquitetura. 

4.15.7.3. Execução - A moldura deverá ser executada por profissional habilitado. O 
acabamento será realizado com tinta à base de água sem solvente. Deverá apresentar 
frente lisa e extremidades perfeitas, com costas caneladas para uma melhor aderência da 
cola. 

 
4.15.8. FORRO DE PVC 

4.15.8.1. Descrição - Conforme descrição 5.30. PVC, do item E-PLA.1, da página 370 
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do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.15.8.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de arquitetura. 

4.15.8.3. Execução - Conforme item P-12.DIV.5, da página 815 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.15.9. FORRO DE MADEIRA 

4.15.9.1. Descrição - Lambris de cedrinho cerne, angelim ou cumaru, encaixe macho-
fêmea, madeira seca, isenta de nós, empenos, indícios de ataque por fungos ou cupins. 

4.15.9.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura. 

4.15.9.3. Execução - Conforme item P-12.FOR.3, da página 817 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.16. E016-PISOS /SOLEIRAS/ RODAPÉS / DEGRAUS 

4.16.1. PISO ELEVADO 

4.16.1.1. Deverá ser montado piso elevado confeccionado em madeira aglomerada 28 
mm, revestido com Paviflex na cor a ser definida pela fiscalização – carga concentrada de 
150kg/distribuída 450kg/m2 – apoiadas em estrutura metálicas, dimensões das placas 
608x608mm, altura do piso elevado de 15cm, inclusive com fechamento e acabamento. 

 

 

Figura 42 - Piso Elevado 

 
4.16.2. CONCRETO USINADO 

4.16.2.1. Descrição - Conforme item E-CON.1 da página 124 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.16.2.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de arquitetura. 

4.16.2.3. Execução - Só será admitido concreto armado com fck maior ou igual a: 
25MPa para as fundações e 25 MPa para a superestrutura. 

4.16.2.4. Estão incluídos fornecimento, bombeamento e aplicação, inclusive 
adensamento. 

 
4.16.3. PISO SOBRE PISO  

4.16.3.1. Descrição - Conforme item P-10.CER.1, da página 687 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As dimensões das peças serão de 40x40cm, todas de 1ª 
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linha, PEI 4. Os rodapés deverão seguir o mesmo padrão do piso instalado. Deverão ser 
apresentadas no mínimo três amostras de piso e rejunte à FISCALIZAÇÃO para escolha, 
em tempo hábil, de forma a não atrasar a entrega do serviço.  

4.16.3.2. A argamassa deve ser do tipo especial para fixação de piso sobre piso interno 
devendo ter no mínimo 3 e no máximo 5mm de espessura. Devendo ser realizado teste 
de aderência durante a aplicação do produto e liberação de tráfego para rejuntamento 
após 3 horas da aplicação. 

4.16.3.3. Aplicação - Assentado e rejuntado sobre o piso existente nas salas e 
banheiros, conforme previsto em projeto em projeto de arquitetura.  

4.16.3.4. Execução - Conforme itens P-10.CER.2, da página 696, e  P-10.CER.3, da 
página 698 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.16.4. CONTRAPISO 

4.16.4.1. Descrição - Camada de concreto simples no traço 1:4:8 com adição de 3% 
de hidrófugo sobre o peso do cimento ou conforme especificações do fabricante com 
espessura de 6 cm.  

4.16.4.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de arquitetura. 

4.16.4.3. Execução - Conforme item P-10.CON.12, da página 715 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.16.5. PISO CERÂMICO 

4.16.5.1. Descrição - Conforme item P-10.CER.1, da página 687 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As dimensões das peças serão de 40x40cm, todas de 1ª 
linha, PEI 4. Os rodapés deverão seguir o mesmo padrão do piso instalado. Deverão ser 
apresentadas no mínimo três amostras de piso e rejunte à FISCALIZAÇÃO para escolha, 
em tempo hábil, de forma a não atrasar a entrega do serviço. 

4.16.5.2. Aplicação - Assentado e rejuntado nas salas do ginásio e na área dos 
sanitários.  

4.16.5.3. Execução - Conforme itens P-10.CER.2, da página 696, e  P-10.CER.3, da 
página 698 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.16.6. PISO TIPO KORODUR (GRANILITE)  

4.16.6.1. Descrição - Piso de alta densidade e elevada resistência, composto de 
agregados minerais de alta dureza, cimentos especiais e aditivos dosados. 
Aplicação - Conforme indicação no projeto de arquitetura. 

4.16.6.2. Execução - Dividir a área de aplicação em painéis quadrados, 
esquadrejados, não superiores a 2,50 x 2,50 m, definindo assim a localização das juntas. 
Seguir a indicação do fabricante para o assentamento. 

 
4.16.7. PISO DE PORCELANATO 

4.16.7.1. Descrição - Conforme item P-10.CER.1, da página 687 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As dimensões das peças serão as definidas no projeto de 
arquitetura. Deverão ser apresentadas no mínimo três amostras de piso e rejunte à 
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FISCALIZAÇÃO para escolha, em tempo hábil, de forma a não atrasar a entrega do 
serviço. 

4.16.7.2. Aplicação - Assentado e rejuntado, nos locais previstos em projeto de 
arquitetura. Atentar para o fato de que há diferentes tipos de piso cerâmico, inclusive 
porcelanato, no projeto. 

4.16.7.3. Execução - Conforme itens P-10.CER.2, da página 696, e  P-10.CER.3, da 
página 698 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.16.8. REGULARIZAÇÃO 

4.16.8.1. Descrição - Camada niveladora, intermediária entre o revestimento de piso e 
o contrapiso no traço 1:3, com espessura de 2,5cm.  

4.16.8.2. Aplicação - Nas áreas internas e externas que receberão revestimento de 
piso, conforme previsto em projeto de arquitetura. 

4.16.8.3. Execução - Conforme item P-10.CON.3, da página 706 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.16.9. PISO DE CONCRETO ESTRUTURAL POLIDO 

4.16.9.1. Descrição - Conforme item E-CON.1, da página 124 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 
Aplicação - Na área da quadra do ginásio, conforme indicação no projeto de arquitetura. 

4.16.9.2. Execução - Conforme item P-5.CON.4, da página 529 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição, naquilo que se aplique a pisos. Inclui-se no serviço o 
fornecimento de tela/malha de aço, conforme item E-AÇO.6, da página 37 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.16.9.3. No projeto está prevista a execução de piso em concreto estrutural polido de 
12cm de espessura, armado com telas soldadas tipo Q (CA-60) de 5mm, dispostas a 3cm 
das superfícies superior e inferior (duas camadas). 

 
4.16.10. PISO CIMENTADO 

4.16.10.1. Descrição - Conforme item P-10.CON.3, da página 706 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As dimensões das placas serão definidas pela 
FISCALIZAÇÃO.  

4.16.10.2. Aplicação - Nas arquibancadas.  

4.16.10.3. Execução - Conforme itens P-10.CON.3, da página 706 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.16.11. PISO DE GRANITO AMARELO REAL 

4.16.11.1. Descrição - Conforme item E-PED.5 da página 353 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.16.11.2. Aplicação - No piso conforme projeto de arquitetura. 

4.16.11.3. Execução - Conforme item P-11.PED.1 da página 786 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 
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4.16.12. SOLEIRAS E PEITORIS 

4.16.12.1. Descrição - Conforme item E-PED.5, da página 353 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As soleiras e peitoris serão em granito arabesco, 
espessura 3cm, na largura da abertura, devendo acrescentar 1,5cm de pingadeira para os 
peitoris. Terão comprimento na medida do vão mais 4cm. 

4.16.12.2. Aplicação - As soleiras serão colocadas nos vãos das portas das salas do 
ginásio e da área de sanitários. Os peitoris serão colocados nos vãos das janelas do 
ginásio, salas do ginásio, sanitários e área da piscina coberta. 

4.16.12.3. Execução - Deve-se formar um balanço mínimo de 0,025 m com o pano da 
parede acabada. 
Soleiras: acabadas com massa, devem ser alisadas com colher, empregando-se o traço 
1:3. 

4.16.12.4. Peitoris: devem ter pingadeiras salientes e espaço para a massa 
permanentemente plástica; no exterior, o  caimento mínimo deve ser de 10%; no interior, 
de 2%. 

 
4.16.13. RODAPÉS  

4.16.13.1. Descrição - O rodapés seguirão o mesmo padrão de piso aplicado no 
ambiente com altura de 8cm. 

4.16.13.2. Aplicação - Serão aplicados nos locais que receberem revestimento de 
piso, conforme previsto em projeto de arquitetura. 

 
4.16.14. PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 

4.16.14.1. Descrição - Estrutura do piso: 

4.16.14.1.1. Espessura da placa: 15cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm. 

4.16.14.1.2. Armadura superior, tela soldada nervurada Q-246 em painel: 

4.16.14.1.3. A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60, fornecidas em 
painel (não será permitido o uso de telas fornecidas em rolo) e que atendam a NBR 7481. 

4.16.14.1.4. Barras de transferência: barra de aço liso ø 20mm; comprimento 50cm, 
metade pintada e engraxada. 

4.16.14.1.5. O concreto usinado deverá atender os seguintes requisitos mínimos: 

4.16.14.1.6. Resistência à pressão (fck): 25MPa. 

4.16.14.1.7. Abatimento: 11±1cm. 

4.16.14.1.8. Consumo mínimo e máximo de cimento: 320 a 380 Kg/m³. 

4.16.14.1.9. Consumo máximo de água: 185 L/m³. 

4.16.14.1.10. Fibra de polipropileno monofilamento: 600 g/m³. 

4.16.14.1.11. Retração hídráulica máxima: 500 μm/m. 

4.16.14.1.12. Teor de ar incorporado: < 3%. 

4.16.14.1.13. Exsudação: < 4%. 

4.16.14.2. Poderão ser empregados cimentos tipo CP-II, CP-III ou CP-V, de acordo 
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com as normas técnicas NBR 11 578, NBR 5735 e NBR 5733. 

4.16.14.3. O concreto poderá ser dosado com aditivos plastificantes de pega normal, 
de modo a não interferir e principalmente retardar o período de dormência e postergar as 
operações de corte das juntas. 

 
4.16.15. SELANTES 

4.16.15.1. Descrição - Os selantes das juntas deverão ser do tipo moldado in loco, 
resistentes às intempéries. 

4.16.15.2. As juntas de construção, serradas e encontro deverão ser seladas com 
mastique de poliuretano, com dureza Shore A =30±5. 

 
4.16.16. ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE 

4.16.16.1. O líquido endurecedor de superfície deverá ser aplicado após 7 dias de cura 
do concreto. Quando for empregado concreto produzido com cimento CPIII (escória de 
alto forno), este tempo deverá ser estendido para 28 dias ou quando o concreto atingir a 
resistência de projeto. 

4.16.16.2. Antes da aplicação, eventuais resíduos de produto da cura devem ser 
removidos. 

4.16.16.3. Embora não existam ensaios específicos para o controle de qualidade 
destes produtos, admite-se que eles quando empregados com concreto de fc28>25Mpa, 
devem atingir a faixa B da NBR 11801 (ABNT) ou CLASSE 3 da BS 8204: Parte 02. O 
fornecedor deverá apresentar documento de garantia por 10 anos contra a formação de 
pó. 

 
4.17. E017-ESQUADRIAS / FERRAGENS / ARMÁRIOS EMBUTIDOS 

4.17.1. CONDIÇÕES GERAIS (ESQUADRIAS) 

4.17.1.1. Conforme itens P-13.ESQ.1, da página 831, P-13.ESQ.2, da página 832, e 
P-13.ESQ.3, da página 833 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.17.2. PORTAS DE MADEIRA  

4.17.2.1. Descrição - A madeira deverá seguir o que prescreve o item E-MAD.1, da 
página 313 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. As ferragens, o item E-FER.1, 
da página 166 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição.  

4.17.2.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto arquitetura.  

4.17.2.3. As fechaduras serão do tipo 4010/55 (externas), 4040/55 (internas) e 
4050/55 (banheiros), marca AROUCA ou similar. As maçanetas e espelhos/rosetas serão 
da linha Verona, modelo Uma Z, todas com acabamento ZCE, AROUCA ou similar: 

4.17.2.3.1. Externas: 102617/55-Z 

4.17.2.3.2. Internas: 402617/55-Z 

4.17.2.3.3. Banheiro: 502617/55-Z 
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Figura 43 - Fechadura 

 
4.17.2.4. Para as portas de madeira deverão ser instalados prendedores porta-rodapé, 
código 467 ZC, marca AROUCA ou similar. 

 

Figura 44 - Prendedores porta-rodapé 

 
4.17.2.5. As portas obedecerão aos seguintes códigos: 

4.17.2.5.1. Execução - Conforme itens P-13.ESQ.4, da página 834, e P-13.ESQ.7, da 
página 835 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição, sendo que o tipo será definido 
pela FISCALIZAÇÃO. As ferragens deverão seguir o que prescreve o item E-FER.2, da 
página 168 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.17.3. PORTAS DE AÇO GALVANIZADO  

4.17.3.1. Descrição - Aço conforme item E-AÇO.5, da página 36 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As ferragens, conforme item E-FER.1, da página 166 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.17.3.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura (inclusive alçapão).  

4.17.3.3. Execução - Conforme itens P-13.ESQ.4, da página 834, e P-13.ESQ.7, da 
página 835 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. As portas terão acabamento em 
ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO para galvanizados. Solicitar as cores junto à 
FISCALIZAÇÃO em tempo hábil, de forma a não atrasar a entrega do serviço. As 
ferragens deverão seguir o que prescreve o item E-FER.2, da página 168 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.17.4. PORTAS DE ALUMÍNIO  

4.17.4.1. Descrição - Aço conforme item E-ALU.1, da página 63 do Caderno de 
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Encargos da PINI – 5ª Edição. As ferragens, conforme item E-FER.1, da página 166 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.17.4.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura.  

4.17.4.3. Execução - Conforme itens P-14.ALU.1, da página 847, e P-14.ALU.2, da 
página 852 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição.  

4.17.4.4. As ferragens para esquadrias deverão ser precisas no funcionamento e de 
acabamento perfeito, de fabricação AROUCA ou similar. 

4.17.4.5. As dobradiças para as portas serão em aço inox, 2 unidades por porta, de 
fabricação AROUCA ou similar. A fechadura deve ser do tipo tarjeta com visor livre/ 
ocupado de aço inox, código 1515/136 ZC, marca AROUCA ou similar. 

 

Figura 45 - Dobradiças para porta 

 
4.17.5. PORTAS DE VIDRO TEMPERADO  

4.17.5.1. Descrição - A vidro deverá seguir o que prescreve o item E-VID.3, da página 
444 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. As ferragens, o item E-FER.1, da 
página 166 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição.  

4.17.5.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto arquitetura.  

4.17.5.3. Execução - Conforme items P-16.AAA.1, da página 860, e P-16.PLA.1, da 
página 864 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição, sendo que o tipo será definido 
pela FISCALIZAÇÃO. As ferragens deverão seguir o que prescreve o item E-FER.2, da 
página 168 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.17.6. GUARDA-CORPO DE FERRO  

4.17.6.1. Descrição - Aço conforme item E-AÇO.5, da página 36 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.17.6.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura. 

4.17.6.3. Execução - Deverá ser instalado por mão-de-obra especializada, e se 
preciso, com o auxílio de firma especializada. 

 
4.17.7. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO 

4.17.7.1. Descrição - Aço conforme item E-AÇO.5, da página 36 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.17.7.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura: ESCADA DE 
MARINHEIRO  

4.17.7.3. Execução - Conforme item P-14.AÇO.102, da página 845 do Caderno de 
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Encargos da PINI – 5ª Edição.Deverá ser instalado por mão-de-obra especializada, e se 
preciso, com o auxílio de firma especializada. 

 
4.17.8. JANELAS DE ALUMÍNIO 

4.17.8.1. Descrição - Aço conforme item E-ALU.1, da página 63 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. As ferragens, conforme item E-FER.1, da página 166 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.17.8.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura.  

4.17.8.3. Execução - Conforme itens P-14.ALU.1, da página 847, e P-14.ALU.2, da 
página 852 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. O envidraçamento deverá 
seguir o que prescreve o item P-14.AAA.2, da página 838 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição. 

 
4.17.9. ARMÁRIO DE MADEIRA EM MDF 

4.17.9.1. Descrição - Armários de madeira feitos todos em MDF (Medium Density 
Fiberboard) nas dimensões e divisões especificadas nos Detalhes dos Armários previsto 
em projeto de arquitetura; 

4.17.9.2. Aplicação - Os armários deverão ser embutidos ou simplesmente 
posicionados conforme previsto em projeto de arquitetura.  

4.17.9.3. Execução - A escolha dos armários, a qualidade da madeira, formato, cor, 
divisões, puxadores, barras de cabideiro etc. serão imperativamente submetidas à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
4.17.10. CAIXA DE AR CONDICIONADO DE JANELA 

4.17.10.1. Descrição - Caixa de ar condicionado de janela em concreto pré-moldado. 

4.17.10.2. Aplicação - Nos quartos e ambientes de estar, conforme previsto em projeto 
de arquitetura. 

4.17.10.3. Caixa de ar condicionado de janela em concreto pré-moldado para aparelhos 
de 10.000Btus; 

4.17.10.4. Execução - Instalação nos vãos previamente deixados na alvenaria, nos 
cômodos especificados na planta de arquitetura. 

 
4.17.11. JANELAS DE AÇO 

4.17.11.1. Descrição - As janelas serão do tipo basculante  inclusive guarnições, de aço 
com vidro, conforme item E-AÇO.5, da página 36 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª 
Edição. As ferragens, conforme item E-FER.1, da página 166 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição. 

4.17.11.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura.  

4.17.11.3. Execução - Conforme o item 10.2 “Janelas”, da página 849 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. O envidraçamento deverá seguir o que prescreve o item P-
14.AAA.2, da página 838 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 
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4.17.12. PORTÃO E GRADES DE FERRO 

4.17.12.1. Descrição - Aço conforme item E-AÇO.5, da página 36 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.17.12.2. Aplicação - Na casa de bomba. 

4.17.12.3. Execução - Deverá ser instalado por mão-de-obra especializada, e se 
preciso, com o auxílio de firma especializada. 

 
4.17.13. PORTAS DE ACRÍLICO 

4.17.13.1. Descrição - A porta deve ser constituída de vidro acrílico com acabamento e 
estrutura em alumínio, as dimensões dos vão onde serão instalados devem ser medidas 
cuidadosamente e o acrílico deve ser cortado preferencialmente fora do local de 
aplicação. Em locais onde a porta seja exposta ao sol, o acrílico deverá ser substituído 
por vidro resistente com película protetora. 

4.17.13.2. Aplicação - Nos vãos de porta de banheiros, conforme previsto em projeto de 
arquitetura. 

4.17.13.3. Execução - A porta deverá ser instalada com bucha e parafusos e vedada 
com silicone. 

 
4.17.14. TAMPA DE FERRO FUNDIDO 

4.17.14.1. Condições Gerais - Conforme item P-14.AAA.1, da página 836 do Caderno  
de Encargo da PINI-5ª Edição. 

4.17.14.2. Descrição - Conforme item E-FER.10, da página 169 do Caderno de 
Encargos da PINI-5ª Edição. 

4.17.14.3. Aplicação - Nas caixas de esgoto em geral, conforme previsto em projeto 
executivo sanitário. 

 
4.17.15. ALÇAPÃO EM FERRO FUNDIDO 

4.17.15.1. Condições Gerais - Conforme item P-14.AAA.1, da página 836 do Caderno  
de Encargo da PINI-5ª Edição. 

4.17.15.2. Descrição - Conforme item E-FER.10, da página 169 do Caderno de 
Encargos da PINI-5ª Edição. 

4.17.15.3. Aplicação - Na passagem para manutenção do telhado, conforme previsto 
em projeto arquitetônico. 

 
4.18. E018-VIDROS / ESPELHOS 

4.18.1. Condições gerais (Vidros) - Conforme itens E-VID.1, da página 443, e P-
16.AAA.1, da página 860 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.18.2. VIDRO LISO 

4.18.2.1. Descrição - Vidro aramado com 6mm de espessura. Deverá atender o item 
E-VID.2, da página 444 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 
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4.18.2.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura. 

4.18.2.3. Execução - Conforme item P-16.REC.1, da página 866 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição.  

 

4.18.3. VIDRO FANTASIA 

4.18.3.1. Descrição - Vidro fantasia do tipo MINI BOREAL. Deverá atender o item E-
VID.1, da página 443 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.18.3.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura, nas portas e janelas 
com vidro. 

4.18.3.3. Execução - Conforme item P-16.REC.1, da página 443 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição.  

 

4.18.4. VIDRO TEMPERADO  

4.18.4.1. Descrição - Conforme item E-VID.3, da página 444 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.18.4.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura, nas portas, janelas 
e boxes dos WC das suítes e social. 

4.18.4.3. Execução - Conforme item P-16.PLA.1, da página 864 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. O vidro das janelas deverá ser instalado em caixilho de 
alumínio. Solicitar as cores dos acabamentos junto à FISCALIZAÇÃO em tempo hábil, de 
forma a não atrasar a entrega do serviço.  

 
4.18.5. ESPELHO 

4.18.5.1. Descrição - Conforme item E-ESP.1, da página 161 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. Será cristal com espessura 5mm. As bordas deverão ser suportadas 
por garras francesas. 

4.18.5.2. Aplicação - Deverão ser instalados em locais e com dimensões a serem 
definidos pela FISCALIZAÇÃO, de forma que o quantitativo previsto no Orçamento 
Descritivo não seja ultrapassado. 

4.18.5.3. Execução - Conforme item P-16.ESP.1, da página 862 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 

4.19. E019-LOUÇAS /PIAS / TANQUES / METAIS / ACESSÓRIOS 

4.19.1. Condições Gerais - As louças, quando não houver definição em contrário em 
item específico, apresentarão características e deverão atender as referências 
normativas, e fabricantes, conforme item E-APA.1, da página 71 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição.  

4.19.2. Os metais, quando não houver definição em contrário em item específico, 
apresentarão características e deverão atender as referências normativas, e fabricantes, 
conforme item E-MET.1, da página 341 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.19.3. A bacia sanitária será com caixa acoplada, linha Ravena, ref. P909, cor 
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branco gelo GE17, marca DECA ou similar. Serão utilizados tubos de ligação para bacias 
cromados, ref. 1968.C – DECA, ou similar. 

 

Figura 46 - Bacia Sanitária 

 
4.19.4. Será utilizado assento original para vaso sanitário, linha Ravena, ref. AP165, 
cor branco gelo, marca DECA ou similar. 

 

Figura 47 - Assento vaso sanitário 

 
4.19.5. Nos banheiros que possuírem bancada em granito, será utilizada cuba oval 
de embutir, cor branco gelo, ref. L37, marca DECA ou similar. O sifão será cromado de 1 x 
1½, ref. 1680.C.100.112, marca DECA ou similar, a válvula de escoamento cromada de 1” 
ref. 1602.C, marca DECA ou similar e a ligação flexível (engate) em metal cromado, bitola 
½”, comp. 30cm, ref. 4606.C.030, marca DECA ou similar. 
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Figura 48 - Cuba oval de embutir 

 
4.19.6. Conforme projeto de arquitetura, os banheiros adaptados possuirão, nos 
vasos sanitários, barras de apoio reta, de 80cm de comprimento, em aço inox, 
acabamento cromado, ref. 053380, marca WOG ou similar. Os lavatórios ref. L.510 
possuirão barra de apoio em U, 45x60cm, em aço inox, acabamento cromado, ref. 
053200, marca WOG ou similar. 

 

Figura 49 - Barras de apoio 

 
4.19.7. O sanitário localizado dentro do alojamento terá ducha higiênica da linha 
Activa Targa DECA 1984 C40 ou similar.  

 

Figura 50 - Ducha Higiênica 
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4.19.8. Cada sanitário deverá possuir Dispenser de Papel Higiênico Intercalado (Kai-
kai), ref. 99.1025, cor branca, marca COLUMBUS ou similar. 

 

Figura 51 - Dispenser de Papel Higiênico 

 
4.19.9. Acima da pia será instalada Saboneteira para Sabonete Líquido – Refil, ref. 
99.1002,cor branca, marca COLUMBUS ou similar. Deve ser previsto 1 saboneteira a 
cada 2 cubas de embutir e 1 saboneteira a cada lavatório de banheiro. 

 

Figura 52 - Saboneteira para Sabonete Líquido 

 
4.19.10. Ao lado da pia será instalado Toalheiro para Papel Toalha, ref. 99.1011, cor 
branca, marca COLUMBUS ou similar. 

 

Figura 53 - Toalheiro para Papel Toalha 

 
4.19.11. Deverá ser instalada uma saboneteira de louça, cor branco gelo, ref. A 380, 
marca DECA ou similar, para cada chuveiro, tanque e pia de copa/cozinha. 
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Figura 54 - Saboneteira de louça 

 
4.19.12. Deverá ser instalado um cabide de louça de um gancho, cor branco gelo, ref. 
A680, marca DECA ou similar, para cada chuveiro e tanque. Para a pia de copa/cozinha 
será usado cabide de metal, cromado, linha Izy, ref. 2060.C37, marca DECA ou similar. 

 

            

Figura 55 - Cabide de louça e metal cromado 

 
4.19.13. Nos banheiros, serão usados chuveiros elétricos simples e cano, acabamento 
na cor branca, com 3 temperaturas, Maxi Ducha, marca LORENZETTI ou similar. 

 

Figura 56 - Chuveiro Elétrico 

 
4.19.14. Nas prumadas, serão usados registros de gaveta com canopla, linha Aspen, 
ref. 1509.C35.034, marca DECA ou similar. 

 

Figura 57 - Registros de gaveta com canopla 
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4.19.15. Nos chuveiros, serão usados registros de pressão com canopla cromada, 
linha Aspen, ref. 1416.C35.034, marca DECA ou similar. 

 

Figura 58 - Registros de pressão com canopla 

 
4.19.16. No barrilete e na rede de distribuição, serão usados registros de gaveta, ref. 
1502.B, acabamento bruto, da DECA ou similar. 

 

Figura 59 - Registros de gaveta com acabamento bruto 

 
4.19.17. Os lavatórios localizados nos banheiros terão torneira de mesa bica baixa em 
acabamento cromado, ref. 1198.C35, linha Aspen, marca DECA ou similar. 

 

Figura 60 - Torneira de mesa bica baixa 

 

4.19.18. Os mictórios de louça com sifão integrado, indicados no projeto de 
arquitetura, deverão ser na cor branco gelo, ref. M712, da marca DECA ou similar. A 
válvula de descarga será de fechamento automático, linha Decamatic, ref. 2570.C, marca 
DECA ou similar. 
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Figura 61 - Mictórios de louça e Válvula de descarga automática 

 
4.19.19. A bancada da pia da copa/cozinha, de acordo com projeto, deverá receber 
cuba retangular em aço Inox AISI 430 com 0,5 mm de espessura, acabamento interno 
polido, marca Tramontina, linha Retangular BL ou similar, com dimensões de 340x 
470x140 mm. A cuba da pia deverá ser provida de válvula de escoamento metálica e sifão 
metálico de acabamento cromado da DECA, ou similar. 

 

Figura 62 - Cuba retangular em aço Inox 

 
4.19.20. A torneira a ser utilizada na cozinha deverá ser mesa bica móvel, em 
acabamento cromado, linha Aspen DECA 1167 C35 ou similar.  

 

Figura 63 - Torneira de mesa bica móvel para cozinha 

 
4.19.21. O tanque será com coluna, em louça, na cor branco gelo, ref. TQ.03, marca 
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DECA ou similar, com itens de fixação e sifão plástico, marca TIGRE ou similar. 

 

Figura 64 - Tanque com coluna, em louça 

 
4.19.22. A torneira do tanque será em aço inox e em louça será Torneira de Uso Geral 
com Bico para Mangueira Standard, ref. 1153.C39, marca DECA ou similar. Nos locais 
indicados em projeto que haverá torneira de jardim também será instalada esta torneira. 

 

Figura 65 - Torneira do tanque em aço inox 

 
4.19.23. Deverá ser fornecido e instalado pela CONTRATADA bebedouro de pressão 
nos locais indicados em projeto. Deverá possuir gabinete em chapa de aço inoxidável, 
torneiras (copo e jato) em latão cromado com regulagem de jato d'água, tampo em aço 
inoxidável com relevos para evitar respingos, ralo sifonado, reservatório de água gelada 
em aço inoxidável com isolamento térmico, filtro de água com carvão ativado, capacidade 
média de atendimento de 80 pessoas/hora, alimentação 220V, tipo BAG 80 - Inox, marca 
IBBL ou similar. 
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Figura 66 - Bebedouro de pressão 

 

Deverão ser observadas as seguintes alturas de instalação, a partir do piso acabado: 

 

APARELHO SANITÁRIO 
ALTURA DA ENTRADA DE 

ÁGUA (CM) 

Chuveiro  210 

Registro de pressão  130 

Vaso sanitário de caixa acoplada 20 

Lavatório 60 

Ducha higiênica 50 

Registro de gaveta 180 

Pia de cozinha  110 

Máquina de lavar louças 60 

Ponto de água para geladeira 90 

Máquina de lavar roupa 90 

Tanque 90 

Filtro de água 150 

Cabides 150 

Papeleiras (papel higiênico) 45 

Saboneteiras 135 

Torneira jardim 60 

Tabela 6 - Altura de entrdada de água 

 

4.19.24. BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA E ASSENTO 

4.19.24.1. Descrição - Bacia sanitária, com válvula de descarga com registro integrado, 
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de cerâmica esmaltada, na cor branca, em conformidade com as normas da ABNT e 
atendendo as seguintes características: 

4.19.24.2.  Ausência de defeitos visíveis como: gretamento (NBR 9059), empenamento 
da superfície de fixação e do plano de transbordamento, trinca, rachadura, ondulação, 
bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não 
esmaltada), em todas as partes da peça (NBR 6452); 

4.19.24.3.  Dimensões conforme a NBR 6498; 

4.19.24.4.  Verificação do funcionamento (NBR 9060) quanto a remoção de sólidos, 
lavagem de parede, troca de água, reposição do fecho hídrico, transporte de sólidos e 
resistência do fecho hídrico à retropressão; 

4.19.24.5. Assento com tampa em polipropileno ou polietileno, na cor branca; 

4.19.24.6. Parafusos zincados cromados para sanitários com buchas plásticas tipo S-8; 

4.19.24.7. Tubo de ligação com canopla, cromado, conexão de entrada de água e anel 
de vedação para saída de esgoto; 

4.19.24.7.1. Marcas de referência: 

4.19.24.7.2. Bacia: CELITE; INCEPA; ICASA ou similar; 

4.19.24.7.3. Assento: CELITE / INCEPA; ASTRA; TIGRE; ICASA ou similar; 

4.19.24.8. Aplicação -  Nos sanitários, conforme projeto. 

4.19.24.9. Execução - Locar a peça de acordo com os projetos executivos de 
arquitetura e hidráulica. Sempre que possível, ligar cada bacia diretamente à caixa de 
inspeção. A tubulação de saída deve ser ventilada; 

4.19.24.10. A peça deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento. Instalar 
adequadamente anel de vedação na saída de esgoto. Rejuntar a peça ao piso com 
argamassa de cimento branco e gesso, ou o rejunte do próprio piso; 

4.19.24.11. O assento sanitário deverá ser no padrão plástico médio luxo e terá seu 
fornecimento e instalação executados pela CONTRATADA. 

4.19.24.12. Recebimento - Atendidas as condições de fornecimento e execução, deverá 
ser verificado: na parte superior da bacia as inscrições da marca e “6.0 Lpf”; a ausência 
de defeitos visíveis nas superfícies como: empenamento da superfície de fixação e do 
plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, acabamento 
opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as 
partes da peça; a fixação e o rejunte ao piso; a ausência de vazamentos;  no sifão a auto-
aspiração e o fecho hídrico. 

4.19.24.13. Serviços incluídos nos preços - Fornecimento e instalação da bacia de 
cerâmica esmaltada na cor branca, assento com tampa, parafusos zincados cromados, 
tubo de ligação com canopla cromados, conexão de entrada de água e anel de vedação. 

4.19.24.14. Critérios de medição - un - por unidade instalada. 

 
4.19.25. DUCHA HIGIÊNICA 

4.19.25.1. Descrição - Ducha higiênica cromada com ligação flexível de inox (1,20m) e 
registro  

4.19.25.2. Aplicação - Banheiros 
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4.19.25.3. Não poderá estar vazando ao soltar o gatilho da ducha nem apresentar 
gotejamentos. 

4.19.25.4. Serviços incluídos nos preços - Fornecimento e instalação da ducha e seus 
acessórios com fixação com trava química. 

4.19.25.5. Critérios de medição - un - por unidade instalada. 

 
4.19.26. BACIA SANITÁRIA E ASSENTO 

4.19.26.1. Descrição - Conforme o item “Louças e Metais”. Será utilizada a bacia 
sanitária do tipo caixa acoplada. Está incluído, para cada bacia, o assento com tampa em 
polipropileno ou polietileno, em cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. 

4.19.26.2. Aplicação - Conforme arquitetura e projeto executivo sanitário. Havendo 
divergência, consultar a FISCALIZAÇÃO. 

4.19.26.3. Execução - Requisitos para instalação conforme item P-28.AAA.2, da página 
966 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição.  

 
4.19.27. LAVATÓRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR  

4.19.27.1. Descrição - Lavatório (cuba) oval, de embutir, em cerâmica esmaltada na cor 
branca; furo apontado para instalação da torneira; em conformidade com as normas da 
ABNT. Dimensões horizontais aproximadas de 30x40cm, incluindo válvula de latão 
cromado, sem ladrão - Ø = 1", sifão tipo copo de latão cromado - Ø = 1”x 1 1/2", e tubo 
flexível, canopla e niple cromado - Ø = 1/2", e, no que for aplicável, conforme o item 
“Louças e Metais”. 

4.19.27.2. O modelo utilizado será do tipo coluna suspensa com complementos. No 
orçamento deste projeto está incluída a torneira cromada no item referente ao lavatório 
(uma para cada). A torneira seguirá as especificações do subitem “Torneiras cromadas”, a 
seguir. 

4.19.27.3. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura e projeto executivo 
hidrossanitário. Havendo divergência, consultar a FISCALIZAÇÃO. 

4.19.27.4. Execução - Conforme previsto em arquitetura e projeto executivo 
hidrossanitário atendendo o item P-28.AAA.2, da página 966 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição. Havendo divergência, comunicar a FISCALIZAÇÃO. 

 
4.19.28. TORNEIRAS CROMADAS 

4.19.28.1. Descrição - Torneiras de acionamento manual e fechamento de ciclo 
automático, de 1/2", para pressões de 2 a 40mca; eixo de entrada d’água na vertical 
(mesa); com arejador; acabamento em latão cromado.  

4.19.28.2. A posição, o diâmetro e o tipo de torneira deverão estar de acordo com o 
previsto nos projetos executivos e de arquitetura. 

4.19.28.3. Aplicação - Torneira em metal cromado para lavatório: mesa baixa (WC 
sociais, WC das suítes, WC do salão de festas, WC de serviço e lavabo) (Fig.1 – Ref. 
Linha Contemporânea 1197 DECA ou similar); 

4.19.28.4. Torneira de mesa bica móvel com arejador articulável (cozinhas e áreas de 
serviço) (Fig. 2 – Ref. Linha Spot 1167 DECA ou similar); 
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4.19.28.5. Torneira para uso geral com arejador (jardins) (Fig. 3 – Ref. Linha Standard 
1154 DECA ou similar); 

 
4.19.29. CUBA EM AÇO INOX 

4.19.29.1. Descrição e Execução - Cuba de lavagem de aço inoxidável, chapa 20, aço 
304, conforme item E-AÇO.3, da página 33 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 
As dimensões deverão seguir o prescrito no projeto de arquitetura. 

4.19.29.2. Aplicação - Conforme previsto nos projetos de arquitetura e executivo 
hidrossanitário. Havendo divergência, comunicar a FISCALIZAÇÃO. 

4.19.29.3. Neste projeto, serão: 1 (uma) no salão de festas e 2 (duas) por cozinha dos 
apartamentos. 

 
4.19.30. BANCADA EM GRANITO 

4.19.30.1. Descrição - Tampo de granito polido (e = 2cm) com moldura perimetral (3,5 x 
2cm), de acordo com o previsto no projeto arquitetônico ou, na ausência de tal previsão, 
com o que for estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. Ver os item E-PED.5, da página 353, e 
P-11.PED.1, da página 786, ambos do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.19.30.2. Aplicação - Conforme previsto em arquitetura e projeto executivo 
hidrossanitário. Havendo divergência, comunicar a FISCALIZAÇÃO para providências. 

4.19.30.3. Execução - O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria posterior e 
também nas laterais, utilizando a alvenaria de apoio. O comprimento deverá seguir o 
prescrito no projeto arquitetônico. 

4.19.30.4. O tipo de granito utilizado no projeto será: granito cinza Corumbá nas soleiras 
e granito preto nas bancadas das cozinhas e banheiros.  

 
4.19.31. CHUVEIRO ELÉTRICO 

4.19.31.1. Descrição - Chuveiro elétrico em termoplástico acabamento branco com 
resistência blindada, de 220V, potência máxima de 6.500W, com tubo de ligação (braço 
cromado), registro de pressão 3/4”, canopla de acabamento, volante cromado e ducha 
manual com mangueira e suporte para fixação, além dos acessórios como bloco conector 
em porcelana e fita veda-rosca. Marcas de referência: CORONA, LORENZETTI ou 
similar. 

4.19.31.2. O equipamento deve estar em conformidade com a NBR-12483 e conter 
marcação visível, indicando a marca do fabricante, tensão elétrica nominal, potência 
elétrica nominal, corrente nominal (A), fiação mínima exigida (6,0 mm²) e pressão mínima 
de funcionamento (kPa). Devem, também, ser compatíveis com a instalação de dispositivo 
DR de 30mA. 

4.19.31.3. Aplicação - Nos sanitários indicados no projeto de arquitetura e executivo 
hidrossanitário. 

4.19.31.4. Execução - Instalar o ponto de água do chuveiro a uma altura mínima de 
2,20m e o ponto de elétrica a uma altura mínima de 2,35m, com o cuidado de manter o 
espaçamento mínimo de 15cm entre um e outro. 
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4.19.32. ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO 

4.19.32.1. Descrição - Ver item P-28.AAA.1, da página 966 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição. 

4.19.32.2. Acessórios diversos para banheiro (Marcas de referência: Jackwall, Deca ou 
similar): 

Fixações com parafusos e buchas Fisher S8 ou S6 

Papeleira metálica 6” x 6” 

Saboneteira metálica 7,5cm x 15 cm 

Toalheiro metálico com bastão, comprimento 60cm 

Cabide de metal tipo gancho 

Ducha higiênica cromada c/ ligação flexível de inox 
(1,20m) e registro 

Tabela 7 - Acessórios para banheiro 

 
4.19.32.3. Aplicação - Em todos os sanitários, conforme o projeto arquitetônico. 

 
4.19.33. TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA 

4.19.33.1. Descrição - Conforme item P-28.AAA.2 (Referências normativas), da página 
966 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.19.33.2. Aplicação - Nas áreas de serviço dos apartamentos. 

4.19.33.3. Execução - Conforme previsto em arquitetura e projeto executivo 
hidrossanitário, atendendo o item P-28.AAA.2, da página 966 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição.  

  
4.19.34. CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 

4.19.34.1. Descrição - Conforme item P-28.AAA.1 (Referências normativas), da página 
966 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.19.34.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo de arquitetura. 

4.19.34.3. Execução - Conforme previsto em arquitetura e projeto executivo 
hidrossanitário, atendendo o item P-28.AAA.2, da página 966 do Caderno de Encargos da 
PINI – 5ª Edição. 

 
4.19.35. PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO 

4.19.35.1. Descrição - Conforme item “Esquadrias, Ferragens, Vidros, Armários 
Embutidos etc” destas Especificações Técnicas, adiante. 

4.19.35.2. Aplicação - Em todos os WC. 

 
4.19.36. MICTÓRIO 

4.19.36.1. Descrição - Conforme item P-28.AAA.1 (Referências normativas), da página 
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965 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.19.36.2. Aplicação - Nos sanitários, conforme projeto arquitetônico. 

4.19.36.3. Execução - Conforme previsto em arquitetura, atendendo o item P-28.AAA.2, 
da página 966 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.20. E020-IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA 

4.20.1. Considerações gerais - Conforme item P-08.AAA.1, da página 627 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.20.2. IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA 

4.20.2.1. Descrição - Solução asfáltica de consistência viscosa, na cor preta, de ação 
anticorrosiva e impermeabilizante, que forma uma película impermeável e elástica após 
seca para baldrames e blocos.  

4.20.2.2. Aplicação - Duas demãos em todas as faces superiores e laterais de todos 
os blocos e baldrames da fundação dispostos conforme projeto executivo de fundação.  

4.20.2.3. Execução - A pintura deverá ser realizada conforme item P-17.AAA.1, da 
página 867 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.20.3. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 

4.20.3.1. Descrição - Manta impermeabilizante industrializada e=4mm, produzida à 
base de asfaltos modificados com polímeros de SBS (copolímero estireno-butadieno-
estireno) e estruturada com armadura de “não tecido” de filamentos de poliéster 
agulhados, estabilizados previamente com resina termofixada.  

4.20.3.2. Acabamentos: para receber proteção mecânica: revestida com filme de 
polietileno ou areia; para utilização sem proteção mecânica: revestida com grânulos de 
ardósia/granita ou aluminizada. 

4.20.3.3. Aplicação - Nas lajes de cobertura, sob as calhas e nas áreas molhadas dos 
apartamentos. 

4.20.3.4. Execução - Deverá ser realizada conforme item P-08.MAN.51, da página 633 
do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.20.3.5. Executar uma proteção mecânica, com argamassa de cimento e areia, traço 
1:3 e espessura média de 3cm, com juntas perimetrais. Além de promover o cobrimento 
mínimo de 20cm entre duas peças adjacentes, a manta deverá estender-se verticalmente 
pelas vedações laterais em uma altura mínima de 30cm; todos os cantos e arestas devem 
ser arredondados com raio de aproximadamente 8,0cm. 

 
4.20.4. IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA 

4.20.4.1. Descrição - Argamassa com impermeabilizante para o embasamento. 

4.20.4.2. Aplicação - Em todas as paredes perimetrais e internas desde as fundações 
até as alturas referidas conforme dispostas nas NBR 9574/1986 e NBR 12190/1992. 

4.20.4.3. Execução - A impermeabilização de embasamento deverá ser realizada 
conforme item P-08.AAA.6, da página 633 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 
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4.20.5. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 

4.20.5.1. Descrição - Possui cobertura superficial em foil de alumínio gofrado flexível e 
de alta resistência, assegurando uma reflexão dos raios UV, dispensando a proteção 
mecânica (contrapiso) e permitindo uma impermeabilização simples e rápida. 

4.20.5.2. É isolante térmico e acústico. 

4.20.5.3. Espessura mínima de 4mm e deverá ter ambas as faces com alumínio. 

4.20.5.4. Aplicação - Nas coberturas para combate a pequenas goteiras. 

4.20.5.5. Execução - Conforme manual do fabricante. 

 
4.20.6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA 

4.20.6.1. Descrição - Lona plástica preta para impermeabilização de telhado de 
madeira ou metálico com telhamento cerâmico 

4.20.6.2. Aplicação - Nas coberturas para combate a pequenas goteiras. 

4.20.6.3. Execução - A lona plástica deve ser estica embaixo do madeiramento da 
cobertura para evitar que haja goteiras. 

 
4.21. E021-COBERTURA 

4.21.1. TELHAMENTO METÁLICO DE ZINCO 

4.21.1.1. Descrição - Do tipo metálica, modelo trapezoidal, conforme item E-TEL.8, da 
página 409 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição.  

4.21.1.2. Aplicação - Em toda a cobertura do pavilhão. 

4.21.1.3. Execução - Conforme os itens P-07.TEL.8 (metálica, termoacustica), e P-
07.CHA.1 (policarbonato), das paginas 608 e 598 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª 
Edição. 

 
4.21.2. TELHAMENTO METÁLICO SANDUÍCHE 

4.21.2.1. Descrição - Do tipo metálica termoacústica, modelo trapezoidal sanduíche, 
com EPS, conforme item E-TEL.9, da página 409 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª 
Edição. E do tipo policarbonato transparente sobre a caixa das escadas, conforme item E-
TEL.10, da página 410 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.21.2.2. Aplicação - Em toda a cobertura do edifício. 

4.21.2.3. Execução - Conforme os itens P-07.TEL.8 (metálica termoacústica) e P-
07.CHA.1 (policarbonato), das páginas 608 e 598 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª 
Edição. 

 
4.21.3. TELHAMENTO CERAMICO 

4.21.3.1. Descrição - Cerâmica do tipo romana, conforme item E-TEL.3, da página 403 
do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.21.3.2. Aplicação - Em toda a cobertura da edificação. 

4.21.3.3. Execução - Conforme os itens P-07.TEL.5 (cerâmica), da página 604 do 
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Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.21.4. TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

4.21.4.1. Descrição - Conforme item E-TEL.4, da página 407 do Caderno de 
Encargos da PINI-5ª Edição 

4.21.4.2. Aplicação - Sobre toda a construção, conforme previsto em projeto executivo 
de arquitetura. 

4.21.4.3. Execução - Conforme item  P-07.TEL.4, da página 603 do Caderno de 
Encargos da PINI-5ª Edição. 

 
4.21.5. RUFO E CALHA 

4.21.5.1. Descrição - Conforme item P-7.AAA.2, da página 592 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição.  

4.21.5.2. Aplicação - Nos locais de encontro (concordância) entre cobertura e parede. 

4.21.5.3. Execução - Conforme o Anexo 2 do item P-7.AAA.2, da página 592 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.21.6. TOMADA DE AR EXTERNO 

4.21.6.1. Descrição - Tomada de ar externo completa com veneziana em alumínio 
acetinado natural, com 30cm de altura, filtro G1, damper e tela 400x400mm.  

4.21.6.2. Aplicação - No perímetro da cobertura em policarbonato, em local indicado 
no projeto de arquitetura, com a finalidade de permitir a exaustão do ar quente. 

 
4.22. E022-EQUIPAMENTOS 

4.22.1. CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL  

4.22.1.1. Descrição - Equipamento de basquete para quadras poliesportivas. 

4.22.1.2. Aplicação - Na quadra poliesportiva da PMB.  

4.22.1.3. Execução - Conforme especificações do fabricante. 

 
4.22.2. CONJUNTO PARA VÔLEI 

4.22.2.1. Descrição - Equipamento de vôlei para quadras poliesportivas. 

4.22.2.2. Aplicação - Na quadra poliesportiva da PMB.  

4.22.2.3. Execução - Conforme especificações do fabricante. 

 
4.22.3. CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL 

4.22.3.1. Descrição - Equipamento de futebol para quadras poliesportivas. 

4.22.3.2. Aplicação - Na quadra poliesportiva da PMB.  

4.22.3.3. Execução - Conforme especificações do fabricante. 
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4.22.4. CHURRASQUEIRA  

4.22.4.1. Descrição - Churrasqueira + forno + fogão com largura de 84 cm, já revestida 
com chaminé 

4.22.4.2. Aplicação - Na edificação denominada “CASA DE FOGÃO A LENHA” – vide 
projeto arquitetônico. 

4.22.4.3. Execução - A instalação da churrasqueira deverá ser somente em local 
coberto e protegido de ações externas (chuva, vento) caso contrário sofrerá choque 
térmico e perda imediata da garantia. 

 
4.22.5. COIFA 

4.22.5.1. Descrição - De formato tronco-piramidal, executado em aço inoxidável 18.8 
ANSI 304, nº 18, de espessura de 1,3mm, com perfis de reforço; de tecnologia adequada 
e esmerado acabamento; dotado de calhas de aço inoxidável dispostas em todo a 
periférica e segundo o eixo longitudinal, com drenos convenientemente dispostos.  

4.22.5.2. Aplicação - A coifa dos conjuntos do fogão a gás será equipada com filtros 
para retenção de gorduras, com elementos filtrantes metálicos e armação de aço 
inoxidável, facilmente removíveis para limpeza. 

4.22.5.3. Execução - Dimensões e posicionamento e quantidades constantes do 
projeto arquitetônico. 

 
4.23. E023 - PINTURAS  

4.23.1. Considerações Gerais - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867, e P-
17.TER.1, da página 877 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.23.2. EMASSAMENTO  

4.23.2.1. Descrição - Massa acrílica: resina à base de dispersão aquosa de 
copolímeros estireno-acrílico.  

4.23.2.2. Massa corrida: resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos PVA. 

4.23.2.3. Ambas têm rendimento de 2 a 3 m² /litro/ demão.  

4.23.2.4. Aplicação - Em todas as superfícies não metálicas ou de madeira que 
receberão pintura, conforme previsto em projeto de arquitetura. As superfícies sujeitas à 
ação direta de intempéries receberão 2 demãos de massa acrílica, do contrário, 2 demãos 
de massa PVA. 

4.23.2.5. Execução - Aplicar sobre superfície firme, coesa, limpa, seca sem poeira, 
gordura, sabão, mofo etc., em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter 
o nivelamento final. Deverá existir um intervalo de no mínimo 1 hora entre as aplicações. 
Para a primeira aplicação em reboco ou concreto novo, aguardar cura e secagem de no 
mínimo 28 dias. 

4.23.2.6. A superfície deverá ser lixada e o pó removido antes da aplicação do fundo 
adequado a cada superfície e tipo de pintura. 
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4.23.3. PINTURA LÁTEX ACRÍLICO  

4.23.3.1. Descrição - Conforme item E-TIN.10, da página 433 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição 

4.23.3.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura, inclusive tetos. As 
superfícies deverão receber 1 demão de fundo antes da aplicação das 2 demãos de tinta. 

4.23.3.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.23.4. PINTURA LÁTEX PVA 

4.23.4.1. Descrição - Conforme item E-TIN.11, da página 433 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.23.4.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura. 

4.23.4.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.23.5. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO 

4.23.5.1. Descrição - Conforme item E-TIN.5, da página 431 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição 

4.23.5.2. Aplicação - A tinta deverá ser aplicada em todo o piso e demarcação da 
quadra de esportes do ginásio e na área da garagem, conforme previsto em projeto de 
arquitetura. As superfícies deverão receber 2 demãos de tinta. 

4.23.5.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.23.6. VERNIZ SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA  

4.23.6.1. Descrição - Conforme item E-TIN.4, da página 430 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

4.23.6.2. Aplicação - Em todas as esquadrias de madeira, em ambas as faces, 
conforme projeto de arquitetura. As superfícies deverão receber 1 demão de fundo antes 
da aplicação das 2 demãos de tinta. 

4.23.6.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.23.7. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS 

4.23.7.1. Descrição - Tinta à base de resinas alquídicas; acabamento acetinado ou 
brilhante; lavável. Uso das cores prontas. Rendimento de 11 a 14 m²/litros/demão. Diluído 
em aguarrás. 

4.23.7.2. ‘’’Fundo nivelador à base de nitrocelulose, resinas sintéticas e alquídicas para 
uniformizar absorção das superfícies de ferro. Diluído em aguarrás. Rendimento médio de 
9 m²/litro. 

4.23.7.3. Aplicação - Em todas as esquadrias metálicas, conforme projeto de 
arquitetura. As superfícies deverão receber 1 demão de fundo antes da aplicação das 2 
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demãos de tinta e 1 demão de zarcão. As esquadrias terão acabamento conforme projeto 
de arquitetura. 

4.23.7.4. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 
 
4.23.8. ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES 

4.23.8.1. Descrição - Tinta à base de resinas alquídicas, com acabamento brilhante, 
lavável, inclusive fundo selador (vide especificação do fundo selador acima). Rendimento 
de 11 a 14 m²/litros/demão. Diluído em aguarrás. 

4.23.8.2. Aplicação - A tinta deverá ser aplicada do em todas as paredes da 
construção (internas e externas), que estejam especificadas no projeto de arquitetura. As 
superfícies deverão receber 1 demão de fundo antes da aplicação das 2 demãos de tinta.  

4.23.8.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.23.9. PINTURA EM GRAFIATO ARANHADO 

4.23.9.1. Descrição - Conforme item E-TIN.5, da página 431, do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição.  

4.23.9.2. Aplicação - Em todas as fachadas (laterais, frontal e traseira), além de toda a 
área externa do térreo. As superfícies deverão receber 1 demão de fundo/primer antes da 
aplicação do grafiato. 

4.23.9.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.23.10. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO 

4.23.10.1. Descrição - Conforme item E-TIN.5, da página 431 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição 

4.23.10.2. Aplicação - A tinta deverá ser aplicada em todo o piso e demarcação da 
quadra de esportes do ginásio, conforme previsto em projeto de arquitetura. As 
superfícies deverão receber 2 demãos de tinta. 

4.23.10.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.23.11. PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA  

4.23.11.1. Descrição - Conforme item E-TIN.10, da página 433 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição 

4.23.11.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura. As superfícies 
deverão receber 1 demão de fundo antes da aplicação da textura. 

4.23.11.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.24. E024 – URBANIZAÇÃO, CERCAMENTO E CALÇAMENTO  
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4.24.1. CALÇADA EXTERNA  

4.24.1.1. Descrição - Piso de concreto desempenado liso, espessura mínima 7cm, 
sobre base de brita de 5cm e lona plástica. O piso receberá uma tela soldada do tipo Q 
138, nas áreas em que passarão veículos. No que for compatível, ressalvadas as 
descrições anteriores, seguir o que prescreve o item P-10.CON.3, da página 706 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.24.1.2. Aplicação - Conforme previsto no projeto de arquitetura; interna: vide planta 
baixa; externa: em todo o perímetro da edificação. 

4.24.1.3. Execução - As calçadas deverão atender as recomendações da NBR-9050 e 
deverão seguir o padrão municipal. A superfície deve ser dividida em painéis. A 
regularização do subleito da área em que passarão veículos procederá conforme 
recomendações da NBR 12307 e em caso de necessidade de reforço, seguir a NBR 
12752. Executar o bolsão de brita com espessura mínima de 5cm sobre lona plástica de 
200 Micras. Deverá ser considerada declividade mínima de 1,0% em direção às 
canaletas, pontos de saída de água ou extremidades, nessa ordem de prioridade. As 
bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou boleadas, não sendo admitidos cantos 
vivos. 

 
4.24.2. PLANTIO DE GRAMA, PLANTAS E ÁRVORES, INCLUSIVE COLOCAÇÃO 
DE PEDRAS DECORATIVAS  

4.24.2.1. Descrição - Grama em placas do tipo esmeralda, conforme item P-31.AJA.1, 
da página 974 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição.  

4.24.2.2. Aplicação - Conforme previsto no projeto de arquitetura; está previsto o 
plantio de grama em toda a área dos fundos do edifício e de plantas e árvores de até 2m 
de altura, conforme indicação na Implantação. Incluir o posicionamento de pedras brancas 
grandes e pequenas nas áreas previstas no projeto arquitetônico (implantação) para 
paisagismo. 

4.24.2.3. Execução - Conforme itens P-31.AJA.1, da página 974, e P-31.AJA.2, da 
página 976 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.24.3. MURO DIVISÓRIO  

4.24.3.1. Descrição - Muro no perímetro do terreno, executado em alvenaria de tijolo 
cerâmico furado, assente com argamassa de cimento, com pilaretes a cada 2,4m e cinta 
de amarração superior, segundo orientação da FISCALIZAÇÃO. Altura e espessura 
devem seguir o prescrito em projeto de arquitetura. Deverão seguir o padrão municipal no 
que se refere aos afastamentos, chanfros etc. 

4.24.3.2. Execução - Será executado em tijolo cerâmico furado, conforme 
especificações do item “Alvenaria de bloco cerâmico”. O conjunto deverá ser monolítico, 
compreendendo a união entre baldrame, pilaretes, alvenaria e cinta de amarração 
superior. O muro deverá receber tratamento impermeabilizante com tinta betuminosa, ser 
chapiscado, emboçado, rebocado, emassado e receber pintura em ambas as faces, 
sendo o muro frontal em grafiato. 

 
4.24.4. PISO TÁTIL  

4.24.4.1. Descrição - Piso em massa de granito, reconstituído e cimentado, medindo 
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40x40cm e espessura mínima de 20mm, com características antiderrapantes, alta 
resistência ao desgaste, com superfície de relevos lineares ou tronco-cônicos 
regularmente dispostos com medidas. Deverá estar de acordo com as normas municipais 
vigentes à época da execução. 

4.24.4.2. Execução -  Os Pisos deverão atender as normas de acessibilidade 
juntamente com o padrão municipal. A modulação dos pisos deve garantir a continuidade 
de textura e padrão de informação, as placas deverão ser contrastantes com o piso 
adjacente, podendo ser sobrepostas ou integradas ao mesmo. O piso deve estar nivelado 
para receber as placas, respeitando as medidas das mesmas para que não forme 
desnível.  

 

4.24.5. BANCO DE CONCRETO E FLOREIRA 

4.24.5.1. Descrição - Banco e floreira executados em alvenaria de blocos de concreto, 
conforme item P-6.BLO.1, da página 561 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.24.5.2. Aplicação - Conforme previsto no projeto de arquitetura. 

4.24.5.3. Execução - Será executado em alvenaria de blocos de concreto e deverá ser 
chapiscado, emboçado, em estrutura monolítica com a pequena laje pré-moldada (vide 
especificação no item “Laje pré-moldada de concreto armado” adiante) que servirá de 
banco, além de receber pintura látex acrílica em toda sua área. 

  
4.24.6. GRADIL 

4.24.6.1. Descrição - Conforme itens E-AÇO.5 e E-GRA.1, respectivamente da página 
36 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição e da página 183 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. O material utilizado será o metalon. 

4.24.6.2. Aplicação - A partir da meia altura no muro frontal e fixa na lateral do portão 
de entrada de veículos. 

4.24.6.3. Execução - Conforme itens P-14.AAA.1, P-14.AAA.3 e P-14.AÇO.102, das 
páginas 836, 838 e 845 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. Será fabricada em 
tubo 40x20mm, com espaçamento de 70mm e lambril de chapa lisa 0,65mm. 

 
4.24.7. PORTÃO METÁLICO DE GARAGEM  

4.24.7.1. Descrição - Portão metálico basculante de acionamento automático, em aço 
galvanizado, incluindo dois controles à pilha, e conforme item E-AÇO.5, da página 36 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. Será fabricado em tubo 40x20mm, com 
espaçamento de 70mm e lambril de chapa lisa 0,65mm. Dimensões: 3,00x2,50m. 

4.24.7.2. Aplicação - No vão principal de entrada de automóveis. 

4.24.7.3. Execução - Deverá ser instalado por mão-de-obra especializada e, se 
preciso, com o auxílio de firma especializada. O portão terá acabamento em esmalte 
sintético sobre fundo para galvanizados. Solicitar as cores junto à FISCALIZAÇÃO em 
tempo hábil, de forma a não atrasar a entrega do serviço. 

 
4.24.8. PORTÃO DE ENTRADA 

4.24.8.1. Descrição - Portão metálico de abrir, em aço galvanizado, conforme item E-
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AÇO.5, da página 36 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. Será fabricado em 
tubo 40x20mm, com espaçamento de 70mm e lambril de chapa lisa 0,65mm. Dimensões: 
1,00x2,10m. 

4.24.8.2. Aplicação - No vão principal de entrada de pedestres. 

4.24.8.3. Execução - Deverá ser instalado por mão-de-obra especializada e, se 
preciso, com o auxílio de firma especializada. O portão terá acabamento em esmalte 
sintético sobre fundo para galvanizados. Solicitar as cores junto à FISCALIZAÇÃO em 
tempo hábil, de forma a não atrasar a entrega do serviço. 

 
4.24.9. LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 

4.24.9.1. Vide subitens “Armadura” e “Concreto Estrutural” no item “Fundação”.  

4.24.9.2. Será exigido fck=25MPa, caimento de pelo menos 1% e no máximo 5% e 
impermeabilização com manta asfáltica (vide item “Impermeabilizações e Proteções 
diversas”). 

 
4.24.10. CAIXA DE CORREIO EM AÇO INOXIDÁVEL 

4.24.10.1. Descrição - Caixa de correios para depósitos de cartas, correspondências e 
jornais, em aço inoxidável. 

 

Figura 67 - Caixa de Correio em aço 

 

4.24.10.2. Aplicação - Em local a ser definido pela Fiscalização. 

4.24.10.3. Execução - Deverá ser embutida no muro, no local especificado. 

 
4.24.11. LIXEIRA  

4.24.11.1. Descrição - Instalação para depósito e coleta de lixo. Consiste em um módulo 
em concreto armado de 2,52x2,30m, com portas metálicas tipo veneziana de 0,60x1,90m, 
sendo uma voltada para o interior do edifício (acesso dos pedestres) e outra voltada para 
o passeio (acesso da empresa de coleta de lixo).  

4.24.11.2. Aplicação - Conforme projeto de arquitetura, na lateral do edifício. 

4.24.11.3. Execução - Será toda revestida (inclusive teto) por cerâmica tipo azulejo 
20x20cm na cor branca. Os serviços para sua construção têm especificações idênticas às 
homônimas no corpo destas Especificações Técnicas. 

 
4.24.12. SUPORTE EM GANCHO PARA BICICLETÁRIO 

4.24.12.1. Descrição - Conforme item E-AÇO.5, da página 36 do Caderno de Encargos 
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da PINI – 5ª Edição. Consistirá de uma base em perfil tubular chumbada na parede e 
barras de mesma seção tubular a ela soldadas. 

4.24.12.2. Aplicação - Conforme projeto de arquitetura, na sala “Bicicletário”. 

4.24.12.3. Execução - A base em perfil tubular será chumbada na parede a uma altura 
de 1m em tantos pontos quantos a FISCALIZAÇÃO defina como necessários para sua 
perfeita estaticidade. Barras tubulares de mesmo perfil serão soldadas à base, de maneira 
a formar, duas a duas, suportes para os guidons das bicicletas. Esta estrutura deverá ser 
montada nas duas paredes de 4m (perpendiculares à entrada da sala), mantendo, assim, 
com a disposição das bicicletas, um corredor central de acesso no interior da sala. 

 
4.24.13. TELAS E ALAMBRADOS 

4.24.13.1. Descrição - Conforme item E-TEL.20, da página 420 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição 

4.24.13.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto de arquitetura, enquadrando-se 
nas especificações do Caderno de encargos da PINI – 5ª Edição 

4.24.13.3. Execução - Conforme item P-14.ACO.101, da página 845 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
4.25. E025-LIMPEZAS 

4.25.1. LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA DO TERRENO 

4.25.1.1. Descrição e Execução - Conforme item P-02.LIM.1, da página 482 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. A limpeza mecânica será feita com trator de 
esteiras. 

4.25.1.2. A limpeza deverá deixar o terreno pronto para receber a locação da 
obra/serviço. 

4.25.1.3. Todas as raízes deverão ser completamente retiradas do solo. 

 
4.25.2. LIMPEZA GERAL DIÁRIA E LIMPEZA FINAL DA OBRA/SERVIÇO  

4.25.2.1. Descrição e Execução - Conforme item P-30.AAA.1, da página 973 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.25.2.2. Aplicação - A limpeza deverá ser realizada em todas as dependências da 
obra/serviço, durante todo o período da obra/serviço e diariamente. A retirada de entulho 
deverá ser definida pela FISCALIZAÇÃO e realizada, pelo menos semanalmente. No 
momento do recebimento definitivo será cobrada a limpeza final da obra/serviço, cujas 
instalações construídas ou reformadas deverão ser entregues prontas para utilização, 
sem resquícios ou restos de entulho. 

 
4.25.3. LIMPEZA FINAL DA OBRA/SERVIÇO  

4.25.3.1. Descrição e Execução - Conforme item P-30.AAA.1, da página 973 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

4.25.3.2. Aplicação - A limpeza deverá ser realizada em todas as dependências da 
obra/serviço, durante todo o seu período, diariamente. A retirada de entulho deverá ser 
definida pela FISCALIZAÇÃO e realizada, pelo menos semanalmente. No momento do 
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recebimento definitivo será cobrada a limpeza final da obra/serviço, cujas instalações 
construídas ou reformadas deverão ser entregues prontas para utilização, sem resquícios 
ou restos de entulho. 

 
4.25.4. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 

4.25.4.1. Descrição - Placa de aço inox para identificação de ambientes, com medidas 
de 10x25cm, polida nas bordas, com gravação nas duas faces, gravada por processo de 
corrosão, esmaltada em cores, com gravação nas duas faces. As abreviaturas que forem 
necessárias para a perfeita descrição da função da sala deverão seguir estritamente o 
que prescreve o Manual de Abreviaturas, Símbolos e Convenções Cartográficas das 
Forças Armadas (MD33-M-02/2008), substituto do C21-30. 

4.25.4.2. Aplicação - Nas portas com suas respectivas identificações, conforme 
indicadas no projeto de arquitetura. 

4.25.4.3. Execução - Inclui a confecção da placa sob prévia orientação da 
FISCALIZAÇÃO e colocação em local definido por esta. As placas serão fixadas com fita 
dupla face em perfeito alinhamento com a porta ou em posição que a FISCALIZAÇÃO 
julgar mais conveniente. 

 
4.25.5. PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO 

4.25.5.1. Descrição - Placa de inauguração em bronze, com caracteres em alto relevo; 
medidas: 40x60cm. 

4.25.5.2. Aplicação - Em local de destaque a ser definido pela FISCALIZAÇÃO 
(preferencialmente na parte externa próxima à entrada ou no hall interno de entrada). Os 
dizeres deverão fazer referência à inauguração da obra/serviço, aos Comandantes das 
Organizações Militares envolvidas, bem como outros dados que, por ocasião da 
confecção, a FISCALIZAÇÃO julgar oportunos.  

4.25.5.3. Execução - Inclui a confecção da placa sob prévia orientação da 
FISCALIZAÇÃO e colocação em local definido por esta. 

4.25.5.4. Recebimento - O serviço pode ser recebido se atendidas condições de 
fornecimento de materiais e execução. 

4.25.5.5. Serviços incluídos no preço - Confecção e colocação de placa de bronze 
gravada em alto relevo e acessórios para fixação. 

4.25.5.6. Critério de Medição - Por unidade instalada 
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CAPÍTULO 5  
INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPECIAIS  

 

 

5.1. I001 - MOVIMENTO DE TERRA – CORTE, ATERRO, CARGA E 
TRANSPORTE  

5.1.1. ATERRO E REATERRO  

5.1.1.1. Descrição - Os aterros serão constituídos por materiais devidamente 
selecionados provenientes da escavação de cortes ou de áreas de empréstimo, 
devidamente selecionados. Deverão atender à qualidade e à destinação prévia indicada 
no projeto básico. Os solos utilizados deverão ser isentos de matéria orgânica; para corpo 
de aterro e possuir CBR ≥ 2% e expansão < 4%, ou o especificado em projeto, caso o 
mesmo exista. 

5.1.1.2. Aplicação - Na área do pavilhão para nivelamentos que se façam 
necessários, e nas áreas internas a fim de atingir as cotas previstas em projeto de 
arquitetura. 

5.1.1.3. Execução - Conforme item P-03.ATE.1, da página 497 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição, sendo que o controle tecnológico procederá conforme item 
P-03.ATE.2, da página 498 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
5.2. I002 – DRENAGEM – DRENOS/BUEIROS/SARGETAS/MEIO-

FIO/GALERIAS/OUTROS  

5.2.1. TUBOS DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO   

5.2.1.1. Descrição - Tubo de concreto classe A-2. 

5.2.1.2. Execução - Conforme item P-22.AAA.11, da página 925 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

5.2.1.3. Águas pluviais não devem ser lançadas nos ramais de esgoto. 

5.2.1.4. A vala deve ter a largura de 1,25 a 1,50 vezes o diâmetro externo ou interno, 
com o mínimo de 25 cm de um lado para o espaço necessário na instalação do tubo. 

5.2.1.5. Os tubos devem ser assentados com bolsas voltadas para a montante em 
relação ao escoamento e as juntas vedadas com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3.  

5.2.1.6. O rejuntamento será executado quando os tubos já estiverem definitivamente 
encaixados. 
4) O cobrimento mínimo deve ser de 50 cm no subleito de vias trafegáveis e 30 cm nos 
demais casos. 

 
5.2.2. MEIO FIO E SARJETA  

5.2.2.1. Descrição e Execução - Deverá ser feito meio-fio de concreto moldado “in 
loco” ou pré moldados, nas dimensões de 15x30x30 cm (topo, base e altura) com 
resistência característica de no mínimo 13,5 MPa, rejuntados com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:2, as linha d’água (sarjetas) deverão ser moldadas “in loco” na 
espessura de 6,0 cm com largura de 0,30 m, empregando concreto com resistência 
característica de no mínimo 13,5 Mpa. O encontro da camada asfáltica com a sarjeta de 
concreto deverá estar no mesmo nível. A sarjeta e o meio-fio deverão ter caimento 
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suficiente com o intuito de eliminar o mais rápido possível as águas pluviais, escoando-as 
para boca de lobo mais próxima. 

 
5.2.3. MANTA BIDIM  

5.2.3.1. Descrição - Conforme item E-GEO.1, da página 180 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

5.2.3.2. Aplicação - No entorno da área de pavimentação flexível do edifício (vide 
projeto de arquitetura). 

5.2.3.3. Execução - Conforme item P-23.DRE.2, da página 941 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
5.2.4. LASTRO DE BRITA 

5.2.4.1. Descrição - Conforme itens E-PED.1 e E-PED.2, das páginas 348 e 350 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

5.2.4.2. Aplicação - Nas valas cavadas para drenagem. 

5.2.4.3. Execução - Conforme itens P-23.DRE.1 e P-23.DRE.2, das páginas 940 e 
941 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
5.2.5. TUBO DE PVC RÍGIDO CORRUGADO PERFURADO 

5.2.5.1. Descrição - Vide item “Instalações Hidráulicas” destas Especificações 
Técnicas. Os tubos deverão ser corrugados e perfurados para promover a drenagem. 

5.2.5.2. Aplicação - Nas valas cavadas para drenagem, sobre o lastro de brita. 

5.2.5.3. Execução - Conforme itens P-23.DRE.1 e P-23.DRE.2, das páginas 940 e 
941 do Caderno de Encargos da PINI 

 
5.3. I003 – POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM  

5.3.1. CAIXA DE INSPEÇÃO  

5.3.1.1. Descrição - Conforme item E-IHI.3, da página 273 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

5.3.1.2. Aplicação - Conforme previsto em projeto executivo. 

5.3.1.3. Execução - Conforme item P-22.CAI.1, da página 927 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
5.3.2. BOCA PARA BUEIRO 

5.3.2.1. Execução - A confecção das bocas (cabeceiras) dos bueiros celulares será 
iniciada pela escavação das valas necessárias à execução da viga de topo frontal. Segue-
se a instalação das formas necessárias à concretagem desta viga e da própria soleira, a 
disposição das armaduras, o lançamento e a vibração do concreto. Nesta ocasião, 
deverão ser ainda posicionadas as armaduras das alas que se ligam à soleira, apoiadas 
em uma das formas de cada ala. 

5.3.2.2. Posteriormente, serão instaladas as formas e armaduras remanescentes das 
alas, lançado e vibrado o concreto, concluindo-se a execução da boca. 
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5.3.2.3. Acabamento - Concluída a execução do corpo e das bocas, será efetuado o 
revestimento da laje de fundo do corpo e da soleira, utilizando-se argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3. 

 
5.4. I004 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS – ÁGUA FRIA 

5.4.1. LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  

5.4.1.1. Descrição e Execução - Conforme itens P-20.AAA.1 e P-20.AAA.2, das 
páginas 908 e 909 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

5.4.1.2. Aplicação - Na entrada do edifício. 

 
5.5. I005 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS – ESGOTO SANITÁRIO 

5.5.1. LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO  

5.5.1.1. Descrição e Execução - Conforme itens P-22.AAA.1 e P-22.CAN.2, das 
páginas 925 e 932 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

5.5.1.2. Aplicação - Na entrada do edifício. 

 
5.5.2. FOSSAS E EFLUENTES 

5.5.2.1. Descrição - Conforme item E-IHI. 4,da Página 275 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

 
5.6. I006 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS – ÁGUA PLUVIAL 

5.6.1. ÁGUAS PLUVIAIS 

5.6.1.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com o projeto 
executivo a ser providenciado pela CONTRATADA, este deve estar de acordo com as 
recomendações da ABNT e dos fabricantes de materiais e equipamentos. 

5.6.1.2. As instalações de águas pluviais serão executadas de acordo com os 
seguintes documentos: 

5.6.1.2.1. NBR 10843 - Tubos de PVC Rígido para Instalações Prediais de Águas 
Pluviais – Especificação; 

5.6.1.2.2. NBR 5680 - Tubo de PVC Rígido, Dimensões – Padronização; 

5.6.1.2.3. NBR 5580 - Tubo de Aço Carbono para Rosca Whitworth Gás para Usos 
Comuns na Condução de Fluídos – Especificação; 

5.6.1.2.4. NBR 5645 - Tubo Cerâmico para Canalizações – Especificação; 

5.6.1.2.5. NBR 8056 - Tubo Coletor de Fibrocimento para Esgoto Sanitário – 
Especificação; 

5.6.1.2.6. NBR 8161 - Tubos e Conexões de Ferro Fundido para Esgoto e Ventilação – 
Padronização; 

5.6.1.2.7. NBR 9793 - Tubo de Concreto Simples de Seção Circular para Águas Pluviais 
– Especificação; 

5.6.1.2.8. NBR 9794 - Tubo de Concreto Armado de Seção Circular para Águas Pluviais 
– Especificação; 
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5.6.1.2.9. NBR 9814 - Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário – Procedimento; 

5.6.1.2.10. NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico; 

5.6.1.2.11. NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais · Códigos, Leis, 
Decretos,  

5.6.1.3. O projeto de águas pluviais deverá prever o escoamento das águas 
provenientes das precipitações, com rapidez e segurança.  A água pluvial captada será 
lançada às caixas de areia, de acordo com os padrões da concessionária, com a 
indicação de sua finalidade. 

5.6.1.4. O projeto executivo de águas pluviais será providenciado e executado pela 
contratada, obedecendo à planta de situação e baseada em dados planialtimétricos do 
terreno. Os projetos e detalhes deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

5.6.1.5. O sistema utilizado será separador absoluto, havendo um sistema coletor de 
águas pluviais, inteiramente separados, do escoamento de esgoto sanitário. Ambos os 
sistemas estarão devidamente representados nos desenhos componentes dos futuros 
projetos executivos. 

5.6.1.6. Todos os ramais coletores e colunas de águas pluviais internos aos prédios 
serão dirigidos a subcoletores e daí para a rede coletora geral, cujos efluentes terão 
disposição na rede pública.  

5.6.1.7. As instalações de águas pluviais serão executadas rigorosamente de acordo 
com as normas da ABNT, Novacap e de acordo com o projeto elaborado pela 
CONTRATADA, e aprovado pela Concessionária e pela FISCALIZAÇÃO. 

 
5.6.2. TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.6.2.1. Todas as tubulações de águas pluviais internas à edificação e as tubulações 
das interligações das caixas de águas pluviais com diâmetro menor ou igual a 150 mm, 
serão em PVC rígido série “R” com ponta lisa, fabricadas de acordo com a Norma NBR-
8160 e NBR-5688 da ABNT, de ref. “TIGRE”, fornecidas em barras de 6 m. 

5.6.2.2. As tubulações de águas pluviais quando instaladas de forma aparente e em 
“shafts” serão fixadas com os seguintes acessórios: 

5.6.2.2.1. Braçadeira tipo “D” no diâmetro da tubulação ref. “MARVITEC”, fixada a 
parede por meio de chumbador tipo “CB” no diâmetro e comprimento compatível com a 
furação da braçadeira tipo “D”, ref. “MARVITEC”; 

5.6.2.2.2. O espaçamento entre pontos de fixação será de 1,5 metros. 

 
5.6.3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.6.3.1. Todos os serviços referentes à coleta e captação de águas pluviais serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, assim como a execução do projeto executivo. 

5.6.3.2. As derivações de águas pluviais correrão nos poços ou rebaixos de pisos, não 
podendo jamais estender-se embutidas no concreto da estrutura. 

5.6.3.3. O escoamento das águas pluviais das calhas de captação do telhado da 
cobertura será executado através de ralos hemisférico de ferro fundido, que ligado a 
coluna será conduzida por escoamento natural para a rede coletora. 

5.6.3.4. As declividades das canalizações obedecerão as indicações constantes nas 
normas, devendo ser observados os seguintes dados: 
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5.6.3.4.1. Ramais de descargas – declividade mínima de 2% para tubulação com 
diâmetro de 75mm; 

5.6.3.4.2. Ramais de descargas – declividade mínima de 1% para tubulação com 
diâmetro de 100mm e 150mm; 

5.6.3.4.3. Ramais de descargas – declividade mínima de 0,5% para tubulação com 
diâmetro de 200mm e maiores. 

5.6.3.5. As declividades indicadas em projeto deverão ser consideradas como 
mínimas, devendo ser procedido uma verificação geral dos níveis até a rede geral, antes 
do inicio das instalações dos coletores. 

5.6.3.6. Os coletores de águas pluviais enterrados serão assentados em valas sobre 
leito de areia, o reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de 
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações 
do projeto. 

5.6.3.7. Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com bolsas voltadas para 
montante, isto é, em sentido oposto ao escoamento. 

5.6.3.8. Todas as tubulações aparentes de águas pluviais interna ao prédio serão 
pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento máximo de 2,00 
metros, adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. 

 

5.6.4. CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAPS) 

5.6.4.1. A caixa coletora de águas pluviais (CAPs) é uma caixa detentora de areia e 
/ou inspeção, que permite a interligação de coletores e a limpeza e desobstrução das 
canalizações. Também devem ser executadas sempre que houver mudança de direção, 
de diâmetro e de declividade nas redes coletoras. 

5.6.4.2. A caixa de areia é utilizada quando ocorre a possibilidade de arrastamento de 
lama e de areia para a tubulação; caso contrário, utiliza-se a caixa de inspeção. As caixas 
deverão ter: seção quadrada de 60 cm de lado, no mínimo, e profundidade máxima de 
1,0m ou 80 x 80 cm (para profundidades maiores que 1 m), profundidades variável (a fim 
de atender às necessidades de declividade dos sub coletores a elas ligadas) . Essas 
caixas serão em concreto armado, pré-moldadas e o fundo da caixa receberá um lastro 

de concreto magro para receber uma laje de fundo em concreto estrutural com fck 10 
Mpa, onde serão assentados os anéis. 

5.6.4.3. Em edificações, como posto de serviço de lavagem e lubrificação de veículos, 
bem como em garagens, as águas utilizadas não podem escoar diretamente nas redes 
gerais do aquartelamento. Nesses casos, há necessidade de instalar caixas separadoras 
de óleo, graxas e da lama, evitando o despejo nos coletores gerais.  

 

Figura 68 - Caixa de areia em corte e em planta. 
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5.6.5. DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.6.5.1. Caberá a contratada a elaboração do projeto executivo das instalações de 
águas pluviais; 

5.6.5.2. Instalações gerais de águas pluviais da edificação com escoamento das 
águas das chuvas de forma adequada; 

5.6.5.3. Execução da(s) caixa(s) coletora(s) de águas pluviais ou caixa (s) de 
inspeção; 

5.6.5.4. Escavações das valas para o assentamento da tubulação de águas pluviais, 
assim como a colocação das conexões e das tubulações até o coletor público; 

5.6.5.5. Encaminhar a águas das caixas de águas pluviais para um destino adequado. 

 

5.7. I007 - REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA  

5.7.1. CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM LACRE 

5.7.1.1. Descrição - Deverão ser construídas com tijolo maciço, rebocados 
internamente ou de concreto, sendo: 

5.7.1.1.1. O fundo da caixa deve ser colocado pedra brita com no mínimo de 15cm. 

5.7.1.1.2. A tampa deve ser de aço fundido cinzento, conforme ASTM A 48 74, classe 
20; 

5.7.1.1.3. Dureza máxima de 190HB e resistência mecânica suficiente para suportar 
uma tensão de ruptura mínima de 20.000 Lb/pol.²; 

5.7.1.1.4. Deverá ser instalada sobre guarnição de ferro da caixa de passagem; 

5.7.1.1.5. Quando assentada no aro (guarnição) deve ter sua parte superior no mesmo 
plano que a parte superior do aro, não se permitindo ressalto; 

5.7.1.1.6. Deve apresentar externamente superfície antiderrapante; 

5.7.1.1.7. As superfícies devem estar limpas e isentas de inclusões de escórias, trincas 
ou qualquer outro defeito que possa prejudicar seu bom desempenho; 

5.7.1.1.8. Devem receber uma pintura a base de tinta betuminosa. 

5.7.2. Medidas: conforme projeto; 

5.7.3. Identificação: na tampa metálica deverá ser gravado de forma bem visível e 
indelével as seguintes palavras “ELÉTRICA” ou “ TELEMÁTICA”, conforme a sua 
utilização. 

5.7.4. Nas caixas de passagem para o aterramento deverá ser utilizado tampa em 
concreto armado; 
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Figura 69 - Caixa de Passagem - Ramal de Entrada Subterrâneo 

 
5.7.4.1. Aplicação - Em aplicações para caixas de passagem subterrâneas do ramal 
de entrada de energia do poste da Concessionária até a mureta de medição agrupada. 

5.7.4.2. Execução - Conforme detalhamento de projeto.   
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5.8. I008 – PAVIMENTAÇÃO 

5.8.1. ATERRO APILOADO  

5.8.1.1. Vide item homônimo em “Movimento de Terra”. 

 
5.8.2. BASE COMPACTADA  

5.8.2.1. Descrição e Execução - Vide item “Aterro” em “Movimento de Terra”, 
combinado com o item P-3.ATE.2, da página 498 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª 
Edição. 

5.8.2.2. Aplicação - Na área de pavimentação flexível. 

 
5.8.3. IMPRIMAÇÃO 

5.8.3.1. Descrição e Execução - Conforme item P-10.EMU.2, da página 728 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

5.8.3.2. Aplicação - Na nárea de pavimentação flexível. 

 
5.8.4. RASGO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL 

5.8.4.1. Deverão ser marcadas com giz, no pavimento, a área a ser demolida. Em 
seguida, será utilizado o martelete pneumático para marcar e cortar o piso. A execução 
deste serviço deverá ser orientada por profissional habilitado, utilizando equipamentos 
adequados e obedecendo aos critérios de segurança recomendadas. Em grandes trechos 
poderá ser utilizada a escavadeira. 

 
5.8.5. NIVELAMENTO 

5.8.5.1. As áreas deverão ser aterradas e regularizadas a fim de que as cotas fiquem 
de acordo com os projetos, e na ausência destes de acordo com o terreno existente, 
desde que não cause interferências com o curso de água pluvial. 

5.8.5.2. Neste caso, deverá ser executada curvas de nível a fim de que a água não 
provoque erosões e/ou bolsões. 

 
5.8.6. EMBASAMENTO 

5.8.6.1. O embasamento deverá ser realizado de forma a garantir o perfeito 
assentamento da tubulação, atendendo a declividade e alinhamentos de projeto. Também 
deve evitar recalques e suportar eventuais sobrecargas do aterro. O rachão deverá ser 
executado como Embasamento do Tipo B, ou seja, em volume suficiente de pedras de 
mão para proporcionar a devida capacidade de suporte da vala. Para o nivelamento do 
fundo pode ser utilizado lastro de brita. 

 
5.8.7. BASE DE BRITA GRADUADA  

5.8.7.1. Descrição - Execução de camada da base que fica abaixo do revestimento, 
constituída por brita graduada. 

5.8.7.2. Recomendações - A base deve estar previamente limpa antes do 
espalhamento do agregado graúdo, retirando-se qualquer material solto. Os pontos de 
segregação e pedra suja devem ser retirados e substituídos por material em condições 
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satisfatórias de utilização, bem como os "bolsões" de finos ou materiais sem graduação, 
de um só tamanho. 

5.8.7.3. Deverá ser feito o acompanhamento para controle técnico do material 
fornecido e espalhado. O espalhamento mecânico não dispensa o acerto manual para a 
correção das irregularidades e desempeno final. 

5.8.7.4. Se ocorrer qualquer irregularidade, durante ou depois da compressão, deve-
se corrigi-la por meio de uma escarificação na área defeituosa, procedendo-se na 
remoção ou adição do agregado, de acordo com o que for necessário. A área corrigida e 
adjacências serão de novo comprimidas suficientemente, até obter-se uma superfície 
uniforme. 
A brita deverá possuir composição granulométrica enquadrada em uma das faixas A, B, C 
ou D do DNER. 

5.8.7.5. Execução - Proceder ao espalhamento da brita, uniformemente sobre a base, 
numa espessura tal que venha produzir, após a compressão, a espessura especificada 
em projeto. 

5.8.7.6. Executar a distribuição do material utilizando máquina distribuidora ou outro 
processo manual adequado. Tomar as precauções para evitar que o agregado fique 
misturado ou coberto por terra, ou ainda, por outros materiais estranhos à composição da 
camada. 

5.8.7.7. Executar a compressão contínua, iniciando pelas bordas, longitudinalmente, 
continuando em direção ao centro do revestimento. A roda traseira do compressor, 
durante as operações sucessivas, deverá superpor-se às áreas anteriormente 
comprimidas, pelo menos da metade da sua largura. Nas curvas, executar a compressão 
do bordo mais baixo para o mais alto. 

 
5.8.8. IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO  

5.8.8.1. Descrição e Execução - O arruamento de acesso e estacionamento 
receberão a imprimação somente após a base e sub-base terem sido lançadas a 
devidamente compactadas. Sua execução será precedida de varredura da pista para a 
eliminação do material solto existente. Devem ser seguidas as especificações DNER-ES 
306/97, para a qualidade, temperatura e quantidade de material betuminoso lançado. 
Deve ser usado asfalto diluído, tipo CM-30, a uma taxa de 0.8 a 1.6 l/m², dependendo da 
textura da base. Todo o equipamento antes do início da obra/serviço será examinado pela 
Fiscalização e deverá estar de acordo com as especificações do projeto. A pista deverá 
ser imprimada inteira e deverá ficar fechada ao tráfego de veículos. Caso haja extrema 
necessidade, este poderá ser liberado por no máximo 30 dias.  

 
5.8.9. CBUQ  

5.8.9.1. Descrição e Execução - Deverão receber CBUQ o arruamento de acesso e o 
estacionamento, conforme projeto apresentado. O revestimento asfáltico se fará logo 
após a base imprimada respeitando o tempo de cura da imprimação de 48 horas. A 
mistura será espalhada e quando compactada deverá apresentar a espessura de 0,035 
m. Os agregados (areia, pó-de-pedra, brita, seixo) deverão ter partículas resistentes, 
pouca angulosidade, estar limpos e isentos de impurezas. O ligante, usinas, caminhões 
transportadores, compactadores e outros equipamentos devem ser examinados pela 
Fiscalização e estarem de acordo com as especificações DNER-ES 313/97 para ser dada 
a ordem de início de serviços. Durante a execução, todo o cuidado deverá ser tomado 
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para controle do material betuminoso, que será examinado periodicamente. A abertura ao 
trânsito deverá ser feita após resfriamento da mistura. 

 
5.8.10. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO  

5.8.10.1. Descrição e Execução - Conforme o item P-3.ATE.1 E P-3.ATE.2, da página 
498 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

5.8.10.2. Para a compactação Proctor, deverá ser utilizado DNER-ME 398/99 para 
verificação do grau de compactação. 

5.8.10.3. Aplicação - Na área de pavimentação flexível. 

 
5.8.11. ESCAVAÇÃO 

5.8.11.1. Descrição e Execução - Conforme o item P-3.ESC.1, da página 500 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
5.8.12. LASTRO DE BRITA  

5.8.12.1. Descrição - Conforme itens E-PED.1 e E-PED.2, das páginas 348 e 350 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

5.8.12.2. Aplicação - Nas valas cavadas para drenagem. 

5.8.12.3. Execução - Conforme itens P-23.DRE.1 e P-23.DRE.2, das páginas 940 e 
941 do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

  
5.8.13. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO ASFALTO 

5.8.13.1. Descrição - Conforme item E-TIN.2, da página 429 do Caderno de Encargos 
da PINI – 5ª Edição. 

5.8.13.2. Aplicação - Na área de pavimentação flexível, para demarcações de trânsito. 

5.8.13.3. Execução - Conforme item P-17.AAA.1, da página 867 do Caderno de 
Encargos da PINI – 5ª Edição 

 
5.8.14. PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCKET 

5.8.14.1. A resistência da pavimentação intertravada costuma variar entre 35 e 50 MPa. 
Esse tipo de pavimento está normatizado na ABNT, pelas normas referentes às Peças de 
Concreto para Pavimentação NBR 9780 ("Determinação da Resistência à Compressão") e 
NBR 9781 ("Especificação"). 

5.8.14.1.1. Preparação do solo - O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda 
de um rolo compactador e/ou um equipamento vibratório. Em seguida, verifica-se a altura 
da caixa (contenção lateral) para receber a estrutura do pavimento, normalmente feita 
com bica corrida - material usado como base de pavimentação de ruas e pistas de 
concreto. A altura da contenção varia conforme a altura do bloco utilizado. Depois, a bica 
corrida também é compactada e, então, avalia-se o caimento mínimo para coleta das 
águas (recomenda-se 1,5% de caimento). Como a pressão exercida em calçadas é 
considerada baixa, é possível obter um bom desempenho dos blocos de concreto apenas 
por meio de seu assentamento sobre um colchão de areia, aplicado sobre um subleito 
adequadamente regularizado e compactado, sendo dispensável a execução de uma 
camada de reforço da fundação. 
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5.8.14.1.2.  Assentamento - Para assentamento dos blocos intertravados, espalha-se 
uma camada de pó de pedra ou areia sobre a bica corrida. Para uma camada uniforme e 
com espessura constante, utilizam-se réguas sobre tubos de aço com diâmetro de 3 a 5 
cm. É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os 
esquadros e desenhos da obra/serviço. Os recortes nos blocos, para emendas e 
arremates, são feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-
se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, o pó de pedra 
ou areia sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório 
para que o pó penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-
las, em geral, em dois ciclos de compactação. O primeiro ciclo compacta a areia de 
assentamento e provoca a ascensão desse material pelas juntas, que podem variar de 5 a 
25 mm de espessura, dependendo do tipo de areia. Depois dessa etapa, uma areia mais 
fina é vassourada para dentro das juntas, promovendo o rejuntamento. 

5.8.14.1.3.  Drenagem - Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso 
intertravado, indica-se o cuidado com as inclinações longitudinais e com os caimentos 
transversais de pavimentos intertravados. Para calçada, recomenda-se caimentos 
transversais de 2%, com caimento transversal máximo de 4%. Os pavimentos também 
devem prever interrupções como poços de visita, caixas de passagem, hidrantes, trilhos e 
padrões de luz. O detalhe de uma caixa de passagem pode ser simplificado preenchendo-
se o entorno da interrupção com concreto de 30 MPa. 

5.8.14.2. Execução - De acordo com o P-10.CON.5 da página 708 do Caderno de 
Encargos da PINI, 5ªEdição. 
 
5.9. I009 – EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

5.9.1. Conforme Especificações Técnicas “B” à parte, constantes da documentação 
que compõe o Projeto Básico. 
 

5.10. I010 – TANQUES E RESERVATÓRIOS METÁLICOS 

5.10.1. RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA  

5.10.1.1. Descrição e execução - O reservatório geral deverá ser metálico, elevado, 
tipo taça, composto de uma coluna (fuste) e armazenamento acima do mesmo, na taça 
(cálice), elevando assim a altura manométrica da coluna d’água, com tampa de inspeção 
superior, duto de ventilação com tela anti-insetos, escadas interna e externa, guarda-
corpo, sistema de pára-raios e tubulação interna em pvc. Apresenta-se exemplo de 
dimensões do reservatório, devendo ser posteriormente definidas pela FISCALIZAÇÃO, 
conforme projeto da CONTRATADA. 

5.10.1.2. Este reservatório deverá vir com proteção interna contra ferrugem e pintura 
externa em esmalte sintético na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Deverá possuir 
escada externa e interna e entrada e saída de água pré-instaladas. A entrada de água da 
caixa deverá ter bitola compatível com o projeto a ser apresentado pela CONTRATADA e 
com a bomba do poço artesiano e a mesma deverá ser feita na parte de cima da caixa. A 
saída de água da caixa deverá ter bitola compatível com o projeto a ser apresentado pela 
CONTRATADA e deverá ser executada na parte de baixo da mesma, respeitando a 
reserva prevista para prevenção contra incêndio. 

5.10.1.3. Deverá ser feita uma base de concreto para que seja chumbado o suporte de 
colocação da caixa. Esta base deverá ser enterrada e executada conforme projeto 
executivo de fundação a ser fornecido pela CONTRATADA. 
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5.11. I011 – POÇOS/CISTERNAS/CACIMBAS 

5.11.1. POÇO ARTESIANO  

5.11.1.1. Descrição e execução - Deverá ser feita a perfuração de um poço artesiano 
com profundidade necessária para se encontrar água própria para consumo e em boa 
quantidade. Esta qualidade deverá ser comprovada através de laudo de análise feito por 
laboratório, que deverá ser fornecido pela Contratada. Este poço deverá ser licenciado 
perante o órgão ambiental competente e será de responsabilidade da Contratada. 

5.11.1.2. O poço deverá ser revestido com revestimento geomecânico de 154 mm – 
15,24 cm (item 3.15.6 do Orçamento Descritivo), atendendo às especificações técnicas 
para perfuração de poços tubulares profundos da SANESUL, ABNT e ABAS. Para 
execução do poço deverá ser utilizada uma perfuratriz roto-pneumática (item 3.15.4 do 
Orçamento Descritivo). Deverá ser instalada uma bomba submersa para que se tenha 
uma vazão mínima de 500l/h (item 3.13.1 do Orçamento Descritivo). Deverá ser feita a 
cimentação e desinfecção do poço artesiano. 

5.11.1.3. Para a bomba submersa trifásica deverá ser instalada a alimentação com 
cabo tetrapolar devidamente dimensionado, assim como o seu quadro de controle 
automático, que deverá conter todos os dispositivos de proteção, aterramento e comando 
da bomba, tudo de acordo com NBR 5410. A bomba deverá funcionar de forma 
automática, em relação ao abastecimento do algibre. O diagrama do quadro de comando 
e proteção deverá ser aprovado pela fiscalização, antes da sua execução. 

5.11.1.4. Estão inclusos no preço os serviços abaixo: 

ÍTEM Serviços 

1.1 Perfuração de Poço Tubular Profundo 

1.1.1 Instalação de canteiro de obra/serviços 

1.1.2 Montagem e desmontagem dos equipamentos de perfuração a roto-pneumática 

1.1.3 Montagem e desmontagem dos equipamentos de teste 

1.1.4 Transporte dos equipamentos de perfuração a roto-pneumática 

1.1.5 Transporte dos equipamentos de teste 

1.1.6 Perfuração em solo com diâmetro de 14 3/4" 

1.1.7 Perfuração em rocha cristalina (basalto) diâmetro de 14 3/4" 

1.1.8 Perfuração em rocha cristalina (basalto) com diâmetro de 8" 

1.1.9 Fornecimento e aplicação de revestimento em tubo de aço DIN 2440 de 8" 

1.1.10 
Fornecimento e aplicação de revestimento em filtro de aço espiralado, galvaniza-

do de 8" 

1.1.11 
Fornecimento e aplicação de pré-filtro em seixos de quartzo selecionados de 1 a 

2 mm. 

1.1.12 Fornecimento e colocação de centralizadores e coluna tipo cesto 

1.1.13 Fornecimento e aplicação de fluído de perfuração espumante, atóxico, biodegra-
dável  p/ roto-pneumática 



Norma para Padronização da Manutenção dos PNR da Gu Bsb (N-PMB.502) 

5-13 

 

 
5.12. I012 – SINALIZAÇÕES DE VIAS 

5.12.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

5.12.1.1. Conforme item P-17.AAA.1, da página 867, e P-17.TER.1, da página 877 do 
Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. 

 
5.12.2. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE ASFALTO (ITEM 2.11.1 DO ORÇAMENTO 

DESCRITIVO) 

5.12.2.1. Descrição - Tinta refletiva acrílica, rendimento 300 a 340 m2/tambor 200 
litros; 

5.12.2.2. Redutor tipo 2002 primeira qualidade, rendimento 280 a 300 m2/lata 18 litros; 

5.12.2.3. Microesferas PRE-MIX, rendimento 0,15 kg/m2; 

5.12.2.4. Microesferas DROP-ON, rendimento 0,25 kg/m2; 

5.12.2.5. Tinta para pré-marcação, rendimento 100 a 120 m2/galão 3,6 litros. 

5.12.2.6. Marcas de referência: Tintas: SUVINIL ou SIMILAR. 

5.12.2.7. Aplicação - Serão pintadas faixas de demarcação no arruamento de acesso e 
estacionamento de veículos e pista de taxiamento de aeronaves com tinta refletiva, a base 
de acrílicas e/ou vinilicas (tipo II), misturada com midro-esferas “Drop-on” e possuir as 
seguintes características: 

5.12.2.7.1. Ser antiderrapante; 

5.12.2.7.2. Permitir boa visibilidade em condições de iluminação natural e artificial; 

5.12.2.7.3. Manter inalteradas as cores por um período mínimo de seis meses, sem 
esmaecimento ou descoloração; 

5.12.2.7.4. Ser inerte à ação da elevada temperatura causada pelo atrito entre os pneus 
dos veículos e o revestimento do arruamento; 

5.12.2.7.5. Garantir boa aderência ao pavimento; 

5.12.2.7.6. Ser inerte à ação de combustíveis e lubrificantes, luz e intempéries; 

5.12.2.7.7. Ser de fácil aplicação e secagem rápida; 

5.12.2.7.8. Ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos sensíveis à 
superfície onde estiver aplicada; 

5.12.2.7.9. Ser suscetível de rejuvenescimento ou de restauração, mediante aplicação de 

1.1.14 Desenvolvimento com compressor (100 CFM / 175 PSI) 

1.1.15 Teste com bomba submersa até 50hp 

1.1.16 
Fornecimento e aplicação para tampa p/ boca de poço em chapa de aço 3 1/6" e 

diâmetro de 8" 

1.1.17 Cimentação do espaço anular e laje de proteção 

1.1.18 Relatório hidrogeológico final completo para o poço 

Tabela 8 – Serviços que fazem parte da perfuração de poço 
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nova camada; 

5.12.2.7.10. Ter condições de ser aplicada em condições ambientais a uma temperatura 
de 3ºC a 35ºC e umidade relativa do ar de até 90%, sem qualquer precaução inicial; 

5.12.2.7.11. Ter condições de ser aplicada em pavimento cuja temperatura esteja entre 
5ºC e 60ºC; 

5.12.2.7.12. Não possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento onde 
deve ser aplicada; 

5.12.2.7.13. Não modificar as suas características ou deteriorar após estocagem durante 
6 meses, à temperatura de 35ºC em seus recipientes originais nunca abertos, em local 
protegido de luz solar direta e longe de fonte térmica;e 

5.12.2.7.14. Ser fornecida em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo tampa 
removível com diâmetro igual ao da embalagem. Deverão trazer em seu corpo, bem 
legível, as informações exigidas pela NBR 8169. 

5.12.2.7.15. A cor da tinta amarela deverá estar de acordo com o código de cores 
Munsell10YR e suas tolerâncias, quando examinada conforme item 6.1 da NBR 8169. 

5.12.2.8. Execução - Deverão ser seguidas as especificações de serviço DNER – EM 
– 368/00. 

5.12.2.9. A aplicação de tinta deverá ser feita com aparelho de projeção pneumática, 
mecânica ou combinada, auxiliado por tantos apetrechos para pintura manual quantos 
forem necessários para executar satisfatoriamente o serviço. 

5.12.2.10. As bordas das marcas retas não poderão sofrer desvios excedendo 0,01 m 
em 10 m. As larguras das marcas não poderão divergir em mais de 5%. 

 
5.13. I013 – URBANISMO 

5.13.1. CALÇADA EXTERNA 

5.13.1.1. Descrição -  Piso de concreto desempenado liso, espessura mínima 6,0cm. 

5.13.1.2. Aplicação - Em áreas externas, conforme indicação do projeto. 

5.13.1.3. Execução - A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de 
arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR-9050 - Acessibilidade de 
pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos 
urbanos. 

5.13.1.4. A superfície deve ser dividida em painéis, formando quadriculado de 1,80m. 

5.13.1.5. Quando não indicado em projeto, deve ser considerada declividade mínima 
de 0,3% em direção às canaletas ou pontos de saída de água. 

5.13.1.6. A argamassa deve ser lançada imediatamente após o lançamento do lastro 
de concreto para cura conjunta, e em quadros alternados para se obter a junta seca. 

5.13.1.7. A superfície final deve ser desempenada. 

5.13.1.8. As bordas do piso, devem ter arestas chanfradas ou boleadas, não sendo 
admitidos cantos vivos. 

5.13.1.9. Impedir a passagem sobre o piso durante no mínimo 2 dias após a 
execução; a cura deve ser feita conservando a superfície úmida durante 7 dias; deve ser 
impedida a ação direta do sol nos 2 primeiros dias. 
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5.13.1.10. Recebimento - O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de 
fornecimento de materiais e execução. 

5.13.1.11. A tolerância máxima, para desvio nas medidas, deve ser de 2%. 

5.13.1.12. Verificar se o caimento foi executado no sentido correto. Não deve 
apresentar empoçamento de água. 

5.13.1.13. O piso não deve apresentar baixa resistência à abrasão (esfarelamento 
superficial). 

5.13.1.14. Verificar o alinhamento e nivelamento das juntas. 

5.13.1.15. Verificar o acabamento nas bordas do piso, que deve ser boleado ou 
chanfrado, não sendo admitidos cantos vivos. 

5.13.1.16. Serviços incluídos nos preços - Fornecimento dos materiais e execução 
dos serviços, inclusive juntas secas. 

5.13.1.17. Critérios de medição - m² - pela área real. 

5.13.1.18. Normas 

5.13.1.18.1. NBR-5732 - Cimento Portland comum. 

5.13.1.18.2. NBR-7220 - Agregado - Determinação de impurezas orgânicas húmicas em 
agregado miúdo. 

 
5.13.2. PLANTIO DE GRAMA 

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

5.13.2.2. Recomendações - Cuidados preliminares no preparo da terra, fornecimento 
das mudas, umidecimento e plantio da grama. Deverão ser indicadas as "espécies 
vegetais" a serem aplicadas, previamente estabelecidas no projeto paisagístico. 

5.13.2.3. A terra vegetal deverá ser isenta de elementos que possam dar origem a 
outros tipos de vegetação. 

5.13.2.4. Cuidados especiais com os sistemas de irrigação e drenagem, evitando-se a 
saturação do solo, quando na molhação. 

5.13.2.5. O reaproveitamento de camadas superficiais (camada orgânica de boa 
qualidade) de cortes e aterros deverá possuir espessura mínima de 0,30 m, quanto 
houver movimento terra na obra, sendo depositada em locais previamente escolhido para 
posterior utilização. 

5.13.2.6. É fundamental os serviços de limpeza e manutenção da área gramada. 

5.13.2.7. Após 30 dias do plantio, deverá ser adubada quimicamente com NPK na 
proporção de 10g/m². 

5.13.2.8. Execução - Após o nivelamento aplica-se a terra vegetal numa camada 
mínima de 0,02 m de espessura, observando que a cota final do terreno deverá ficar 0,02 
m abaixo da cota do meio fio ou outro ponto referencial existente. 

5.13.2.9. Preparado o solo, colocar passarelas de tábuas largas ou folhas de 
compensado, por onde transitarão os carrinhos transportando as placas de grama, para 
que não haja pisoteio nem formação de trilha sobre a terra já nivelada. Sobre as 

../../bkpprojetos/Correa%20Lima/Material%20de%20Consulta/Sucab/textos/servicos-21-01-01-006.html
../../bkpprojetos/Correa%20Lima/Material%20de%20Consulta/Sucab/textos/servicos-21-01-01-009.html
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passarelas é que deverão trabalhar os plantadores. 

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

 

 

Figura 70 - Aplicação de grama em placas 

 
5.13.2.11. No caso da grama Zoysia spp (grama esmeralda) deverá ser aplicada em 
placas com espessura de aproximadamente 0,06 m atendendo a forma convencional de 
plantio. 
As placas são postas unidas, sem nenhuma superposição. Onde houver contornos de 
canteiros ou passeios, as placas são recortadas após a colocação, utilizando para isso 
uma faca bem afiada. 

5.13.2.12. Executar o umedecimento das placas para facilitar a moldagem no solo. 
Feito o estiramento das placas no solo, para assentá-las, é preciso batê-los com um 
soquete de madeira com base quadrada.  

5.13.2.13. Compactadas as placas, cumpre recobrir toda a superfície do gramado com 
fina camada de terra adubada peneirada, com espessura de 2 cm. Em seguida, aplica-se 
uma rega abundante tal como chuveiro fino sobre toda a área. 

5.13.2.14. Critérios de medição - Para fins de recebimento, a unidade de medição é o 
metro quadrado. 



 

 

6-1 

CAPÍTULO 6  
ENTREGA DA OBRA/SERVIÇO 

 

 

6.1. O recebimento da obra/serviço será feito em duas fases após comunicação 
da conclusão da obra/serviço pela CONTRATADA à PMB. 

 
6.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

6.2.1. PARA VALORES INFERIORES A R$176.000,00 

6.2.1.1. De acordo com o fundamento jurídico da Lei 8666/93 no art 74, inciso III, 
combinado com o art 23, inciso II, alínea “a”, alterados pelo Decreto 9412/2018 poderão 
ser dispensados o RECEBIMENTO PROVISÓRIO nesses casos. Para tanto, a PMB fará 
o recebimento destes serviços mediante recibo, que será o próprio ateste da nota fiscal 
pelo Fiscal do Contrato em questão; 

 
6.2.2. PARA VALORES ACIMA DE R$176.000,00 

6.2.2.1. O recebimento PROVISÓRIO e a aceitação dos serviços que compõem cada 
Ordem de Serviço dar-se-ão através de termo circunstanciado assinado pelo Fiscal do 
contrato em questão e a empresa. Marçal cita “O recebimento provisório caberá ao 
agente administrativo indicado para acompanhamento e fiscalização” conforme art 67 da 
Lei 8666/93. Em virtude da simplicidade do objeto, do escopo de manutenção predial, do 
não aumento de área construída nem patrimônio fiscal ou contábil, dos fiscais serem 
capacitados tecnicamente perante o CREA/CAU, o RECBIMENTO DEFINITIVO será 
realizado por DOIS servidores, o próprio Fiscal do Contrato e outro técnico sem 
envolvimento com o contrato em questão.  

 
6.2.3. Quando as obra/serviços e serviços contratados ficarem inteiramente 
concluídos, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, 
que deve ser passado em 03 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas por um 
representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA. 

6.2.3.1. O recebimento provisório ocorrerá 15 (quinze) dias da comunicação da 
CONTRATADA e depois de satisfeitas as seguintes condições: 

6.2.3.2.  Realização de todas as medições da obra/serviço, inclusive aquelas 
referentes a acréscimos e modificações; 

6.2.3.3.  Entrega à PMB, quando for o caso, dos certificados de aprovação de 
instalações ou de garantia de equipamentos, materiais ou serviços especializados;  

6.2.3.4.  Entrega à PMB dos compromissos de manutenção gratuita de equipamentos 
ou instalações especiais durante o período de garantia; 

6.2.3.5. O termo de recebimento provisório apenas será emitido após o serviço NÃO 
ter pendências. 

6.2.3.6.  Entrega de Manual do Usuário. 

6.2.3.7.  Entrega à PMB de todos os projetos devidamente atualizados conforme as 
modificações efetuadas por ocasião da construção ("AS BUILT"); 
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6.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

6.3.1. O termo de recebimento definitivo será lavrado 60 (sessenta) dias após o 
Recebimento Provisório, referido no item anterior, somente se tiverem sido atendidas 
todas as exigências da FISCALIZAÇÃO referentes a defeitos ou vícios verificados em 
quaisquer elementos das obra/serviços e serviços executados, e se tiverem sido 
solucionadas aquelas referentes a possíveis faltas de pagamento a operários, 
fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados nas obra/serviços e 
serviços deste contrato. 

 
6.3.2. O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número de vias, 
assinado e distribuído de forma idêntica à estabelecida no item precedente. 

 
6.3.3. O Termo de Recebimento Definitivo deverá conter formal declaração de que o 
prazo mencionado no artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro será contado, em qualquer 
hipótese, a partir da data deste termo, ou seja, fica entendida e acordada a 
responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 
6.3.4. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar 
quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto deste Termo de 
Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE. 

 
6.3.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, 
durante o período de garantia previsto para o serviço. 

 
6.3.6. O recebimento definitivo atenderá às exigências constantes da legislação 
pertinente e ainda às indicações abaixo: 

6.3.6.1. Será global, isto é, será referente a todas as obra/serviços ou serviços objetos 
de contrato; 

6.3.6.2. Após a entrega à PMB do Certificado de Quitação (CQ) do INSS e FGTS; 

6.3.6.3. Será feito, no máximo, 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório e, no 
mínimo, 30 (trinta) dias após a ocupação do prédio. Poderá ser feita até 90 (noventa) dias 
após o recebimento provisório, caso o imóvel não tenha sido ocupado nesse prazo; 

6.3.6.4.  Após a aprovação das instalações de luz, água, gás, esgoto e telefone pelas 
concessionárias locais; 

6.3.6.5. Após a entrega à PMB do documento do “Habite-se” da obra/serviço, quando 
for o caso; 

 
6.3.7. Qualquer correção que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou 
depois do Recebimento Definitivo, implicará na obrigação de correção de quaisquer 
outros serviços que, em decorrência desta ou do defeito original, se tornem necessários. 

 
6.3.8. Se após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for identificada qualquer falha na 
execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a 
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efetivação do RECEBIMENTO DEFINITIVO será interrompido, recomeçando sua 
contagem após o saneamento das impropriedades detectadas. 

 
6.4. PROJETO “COMO CONSTRUÍDO” (“AS BUILT”) 

6.4.1. Conforme Especificação Técnica a ser obtida com a FISCALIZAÇÃO. 

 
6.5. LIGAÇÕES DEFINITIVAS E DOCUMENTAÇÕES 

6.5.1. A CONTRATADA deverá efetuar os pedidos de ligação definitiva junto às 
concessionárias locais de luz, água, gás, esgoto e telefone; arcar com todas as despesas 
diretas ou indiretas, necessárias à elaboração e aprovação, junto aos órgãos públicos e 
concessionárias locais, dos projetos e documentos, nas condições previstas, tais como: 
taxas, emolumentos, anotações, ART, consultas a especialistas, cópias e despachantes. 

 
6.5.2. Os custos de coordenação deverão ser previstos nas várias atividades 
propostas. 

 


