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INTRODUÇÃO 

Referem-se às presentes especificações à Reforma da escola de dança, localizada na 

sede do Município de Altamira, no Estado do Pará.  

A execução dos serviços obedecerá às presentes especificações e seus anexos, aos 

projetos e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela Prefeitura Municipal de 

Altamira no curso das obras. 

Caso haja conflito entre o projeto e as presentes especificações, fica definido como 

prevalente as especificações técnicas juntamente com as normas ABNT. 

Quaisquer modificações de projeto, que se façam necessários à perfeita execução das 

obras, serão emitidos pela Prefeitura de Altamira e constituirão parte integrante destas 

especificações. 

Na necessidade de serem executados serviços não especificados, a CONTRATADA 

somente poderá realizá-los após aprovação da especificação correspondente pela Prefeitura 

de Altamira. 

A CONTRATADA deverá fazer visita de reconhecimento ao local da Obra, assim como 

inteirar-se das condições climáticas da região, especialmente no que se refere às chuvas, e 

peculiaridades de trânsito de veículos, pavimentação e etc. 

De posse dessas informações a CONTRATADA deverá fazer um plano de execução da 

Obra de modo que possa atender aos prazos exigidos pela Prefeitura de Altamira.  

Os prazos deverão ser rigorosamente cumpridos independentemente de dificuldades 

relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a ocorrer na 

região. 

Todas as informações referentes a obra têm como objetivo entregar um ambiente seguro 

e confortável para a prática e fortalecimento da cultura na região. 

A CONTRATADA deverá, logo após assinatura do contrato, colocar no canteiro de Obras 

os equipamentos necessários em conformidade com esta especificação, e de forma que o plano 

de execução da Obra aprovado possa ser atendido. 

A CONTRATADA deverá manter no local das Obras: 

• Livro DIÁRIO DE OBRA atualizado; 

• Cópia do contrato e de seus anexos;  



 

 

• As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços e/ou 

fornecimentos;  

• O registro das alterações regularmente autorizadas;  

• As cadernetas de campo, os quadros-resumo, os gráficos de ensaios e controle e 

os demais documentos técnicos relativos às Obras;  

• Arquivo ordenado das notas de serviço, relatórios, pareceres e demais documentos 

administrativos da Obra;  

• Cronograma de execução, com representatividade atualização permanente;  

• Cópias das folhas de testes, avaliações e medições realizadas; 

• Relação do equipamento mínimo exigido. 

 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

A Obra será fiscalizada por intermédio de engenheiro credenciado pela Prefeitura de 

Altamira e respectivos auxiliares.  

Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das 

cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das recomendações dos fabricantes 

quanto à correta aplicação dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas 

e especificações a aqui mencionadas.  

Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da Prefeitura de Altamira, 

dentro destas especificações e do contrato. 

 Ficam reservados a Prefeitura de Altamira o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas especificações, no 

projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta 

ou indiretamente, com a Obra em questão e seus complementos.  

A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da Prefeitura de 

Altamira os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem 

como a inspeção das instalações da Obra, dos materiais e dos equipamentos, 

independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento e ainda 

independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho.  



 

 

A atuação da Prefeitura de Altamira em nada diminui a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou fornecimentos e suas implicações 

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

regulamentações vigentes.  

Os danos causados a terceiros deverão ser recuperados imediatamente pela 

CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura de Altamira.  

A Prefeitura de Altamira poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 

adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos 

serviços e ao bom andamento da Obra. 

O quadro de pessoal da CONTRATADA empregada na Obra deverá ser constituído de 

elementos competentes, hábeis e disciplinado, qualquer que seja a sua função, cargo ou 

atividade. A CONTRATADA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de 

trabalho todo e qualquer funcionário que por sua conduta ponha em risco a segurança e a 

qualidade da Obra. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA terá plena autoridade para suspender, por 

meios amigáveis ou não, os serviços e/ou fornecimentos da Obra, total ou parcialmente, sempre 

que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinar ou outros. Em todos os 

casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da Prefeitura de Altamira.  

A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro DIÁRIO DE OBRA atualizado, com todas 

as páginas numeradas e rubricadas pela Prefeitura de Altamira, onde serão anotados fatos 

cujos registros sejam considerados necessários.  

A Prefeitura de Altamira terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em 

quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta especificação 

técnica, bem como para obedecer ao Cronograma do Contrato.  

A CONTRATADA deverá refazer, sem ônus para a Prefeitura de Altamira, os serviços não 

aceitos por esta, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execução 

imprópria dos serviços à vista das respectivas especificações. 

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com 

o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daquele 

risco para as companhias ou institutos seguradores.  



 

 

Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação 

nacional no que concerne à segurança (esta cláusula inclui a higiene do trabalho), bem como 

obedecer a todas as normas apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de 

serviço, conforme as normas mais atualizadas.  

A CONTRATADA se obriga a cumprir as normas vigentes de segurança, de sinalização, 

de execução e de controle do trânsito e das Obras, cabendo, portanto, à mesma, as solicitações 

de autorizações de execução dos serviços a quem de direito, devendo ser sinalizadas todas as 

vias, de modo que não haja quaisquer transtornos, durante o período do contrato.  

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como pela proteção destes e das 

instalações de Obra, bem como pela manutenção da ordem nos locais de trabalho, inclusive as 

necessárias providências para garanti-la.  

Qualquer perda ou dano sofrido, por negligência da CONTRATADA, no material, 

equipamentos ou instrumental, será avaliado pela Prefeitura de Altamira e correrá a expensas 

da CONTRATADA. 

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

• Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

• Paralisar imediatamente as Obras nas suas circunvizinhanças a fim de evitar a 

possibilidade de mudança das circunstâncias relacionadas com o acidente, quando 

for o caso; 

• Solicitar imediatamente o comparecimento da Prefeitura de Altamira ao lugar da 

ocorrência, relatando o fato. 

SERVIÇOS 

Os serviços objeto desta Especificação Técnica referem-se à execução dos serviços 

destinados à reforma da escola de dança, em Altamira no Estado do Pará. 

Para a execução da reforma foram definidas as seguintes etapas: 

• Serviços preliminares; 

• Alvenaria de vedação e piso; 

• Forro e cobertura; 

• Esquadrias e ferragens; 



 

 

• Pintura; 

• Instalações hidráulicas; 

• Instalações sanitárias; 

• Instalações elétricas; 

• Combate a incêndio; 

• Serviços finais. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Estas Especificações Técnicas aqui descritas, aplicam-se à obra de Reforma da 

Escola de Dança, no Município de Altamira, Estado do Pará. Fazem parte integrante das 

presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

 - As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

- Especificações e recomendações do CREA, CAU, CONFEA, EQUATORIAL, 

COSALT, CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA. 

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de 

projeto, prevalecerão sempre as Especificações Técnicas.  

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

1.1 Administração local da obra 

Para dar suporte a fase de execução de reforma da Escola de Dança haverá uma equipe 

composta por engenheiro pleno e encarregado que irão prestar o serviço de fiscalização/ apoio, 

assessoramento e segurança de obra, respectivamente. 

 

2. TAXAS E LICENÇAS  

2.1 Licenças e taxas da obra (até 500 m²) 

Inicialmente, antes do começo da execução da obra, deverá ser submetido e pago taxas 

e licenças referentes a obra, de acordo com sua área. 



 

 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LIMPEZA 

3.1.1 Placa da obra em chapa galvanizada (Item 3.1.1 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências 

cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Órgão 

Público Contratante. 

Os materiais aplicados para a instalação da placa devem seguir criteriosamente o que 

está especificado pelo código do serviço. Deverá ser aplicada tinta anti-ferruginosa e esmalte 

e chapa de aço galvanizado nº 26. 

O serviço possui unidade de medição de metro quadrado (m²). 

 

3.1.2 Limpeza de Terreno (Item 3.1.2 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A limpeza do terreno ocorrerá manualmente com auxílio de um servente, a unidade de 

medida para o serviço será de metro quadrado (m²). 

A limpeza do local a ser edificado deverá ser executada cuidadosamente, de forma a não 

se verificar danos a edificações existentes, se for o caso, ou à própria edificação a ser 

reformada. 

 

3.2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 

1.2.1 Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora (Item 3.2.1 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

O serviço de retirada do piso cerâmico incluirá também a retirada da camada 

regularizadora com auxílio de um pedreiro e servente, o serviço deverá proporcionar 

posteriormente a instalação de um novo piso cerâmico para as áreas que tiveram sua remoção. 

O serviço descrito possui unidade de medida em metro quadrado (m²). 

 



 

 

3.2.2 Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento (Item 3.2.2 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

O serviço de retirada de telha terá como objetivo a manutenção da cobertura, visando a 

identificação de telhas quebradas e melhor adequação das telhas em bom estado de uso.  

A execução do serviço inclui servente e telhadista, a unidade de medida para o serviço é 

metro quadrado (m²). 

3.2.3 Retirada de forro PVC, incluindo barroteamento (Item 3.2.3 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

O serviço de retirada de forro tem como objetivo remover peças danificadas para posterior 

substituição por material de qualidade, a remoção também inclui a retirada do barroteamento.  

A execução do serviço inclui servente e carpinteiro, a unidade de medida para o serviço é 

metro quadrado (m²). 

 

3.2.4 Retirada de ventilador de teto (Item 3.2.4 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

O serviço de retirada de ventiladores de teto tem como objetivo a remoção de itens sem 

uso. Por se tratar de um serviço que envolve altura considerada perigosa, é necessário todo 

cuidado em relação a trabalho em altura, sempre seguindo as diretrizes das normas vigentes. 

Os profissionais envolvidos são: eletricista e servente.  

A unidade de medida para o serviço é unidade (un). 

3.2.5 Demolição de Alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

aproveitamento (Item 3.2.5 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Este serviço é destinado aos locais que terão a remoção de paredes e outros elementos 

feitos com bloco furado, conforme planta de demolir/construir. 

Para demolição de alvenaria, concreto simples ou armado, deve ser observado cuidados 

contra terceiros ou obras públicas, além de segurança dos trabalhadores em serviços que 

comprometa com a integridade dos operários. São frequentemente usados para estas 

demolições, às ponteiras de aço com marreta, marrão de 3 ou 5 Kg, equipamento rompedor 



 

 

(compressor) para concreto simples ou armado. Tapumes de proteção devem ser colocados se 

a natureza do trabalho comprometer a segurança de transeuntes, e sempre autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A unidade de medida para o serviço é metro cúbico (m³). 

3.2.6 Retirada de entulho com equipamento distância até 5 km (Item 3.2.6 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

O serviço de remoção de entulhos tem o objetivo de destinar os resíduos para local 

adequado de retirada, para o serviço será utilizado caminhão basculante e pá carregadeira com 

retroescavadeira e servente.  

Todo o entulho proveniente de demolição, raspagem, limpeza do terreno, escavação e 

execução de serviços, deverá ser retirado da área e depositado nas ruas adjacentes, de modo 

a não interromper o tráfego de veículos e o trânsito de pedestres, sendo, posteriormente, 

retirado em caminhão basculante para local adequado. 

A unidade de medida para o serviço é metro cúbico (m³). 

 

3.2.7 Retirada de rodapé cerâmico (Item 3.2.7 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

O serviço de retirada de rodapé será aplicado em todos os compartimentos em que haja 

o elemento, a remoção se dará por servente.  

A unidade de medida para o serviço é metro linear (m). 

 

3.2.8 Retirada de esquadria metálica (3 janelas basculantes) (Item 3.2.8 da Planilha 

de Quantidades e Preços)  

O serviço de remoção de esquadrias engloba a retirada de janelas que serão substituídas, 

o serviço inclui mão-de-obra de pedreiro e servente.  

A unidade de medida para o serviço é metro quadrado (m²). 

 

4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO E PISO 



 

 

4.1 Lajota cerâmica (padrão médio) - PISO (Item 4.1 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira e 

partículas soltas removidas, e em seguida será executado o umedecimento do piso. 

Marcar os níveis do piso final junto às paredes, com o auxílio de mangueira de nível e 

trena metálica. 

Esticar uma linha de nylon ou régua de alumínio nos dois sentidos do piso e assentar a 

primeira fiada de cada sentido considerando o mínimo possível de recortes nas peças, as 

demais fiadas deverão obedecer ao alinhamento das primeiras. 

Os cortes das peças devem ser executados antes da aplicação da argamassa de 

assentamento, devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco adiamantado e/ou 

riscador manual provido de broca de vídea. 

Aplicar a argamassa comprimindo-a contra o substrato com o lado liso da desempenadeira 

de aço, e depois com o lado dentado, formando cordões. Para o caso de peças grandes (área 

superior 30 x 30 cm ou conforme orientação do fabricante), verificar a necessidade da execução 

de dupla colagem, ou seja, deve ser espalhada argamassa colante também sobre o fundo da 

peça, antes do assentamento. 

O serviço de aplicação de piso cerâmico já inclui a aplicação de rejunte e argamassa AC-

I, o revestimento especificado é do tipo padrão médio. 

A unidade de medida para o serviço de aplicação de piso cerâmico é metro quadrado (m²). 

4.2 Camada regularizadora no traço 1:4 (Item 4.2 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Todos os pisos com acabamento em cerâmica/ lajota, levarão uma argamassa de cimento, 

areia media ou grossa, no traço 1:4, espessura 02 cm com a finalidade de nivelar para receber 

o revestimento final obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os 

deve recobrir. A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte 

relação: Áreas secas ≤ 0,5%; Áreas molhadas: 0,5% ≤ x ≤1,5% em direção ao ralo ou à porta 

de salda; e Boxes de banheiros 1,5% ≤ x ≤ 2,5% em direção ao ralo.  



 

 

4.3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 (Item 4.3 da Planilha de Quantidades 

e Preços)  

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. Eliminar 

gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem) e outras impurezas que possam acarretar futuros 

desprendimentos. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com auxílio de 

vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de 

esguicho de mangueira. 

Na execução de chapisco com argamassa de cimento e areia, o traço a ser utilizado 

deverá ser 1:3, ou seja, uma parte de cimento para três partes de areia, medidas em volume. 

 No preparo da argamassa, mistura-se, inicialmente, o cimento e a areia. A adição de água 

à mistura dos materiais será efetuada com betoneira até obter-se a consistência desejada. 

A unidade de medida para o serviço de chapisco é metro quadrado (m²). 

4.4 Reboco com argamassa 1:6 aditivo plastificante (Item 4.4 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

O reboco será executado com argamassa de cimento e areia sobre superfícies de 

concreto previamente chapiscadas ou diretamente sobre a alvenaria, após a colocação de 

batentes, canalizações embutidas e chumbadores. Para a aplicação do reboco liso, este deverá 

ser fortemente comprimido contra a superfície a revestir, seguindo-se seu desempeno à régua 

e desempenadeira de madeira. 

O reboco liso somente será iniciado após a pega do chapisco, assentamento de peitoris e 

marcos. 

execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e 

prumo, sendo vetada a correção de qualquer imperfeição da alvenaria neste sentido, com o uso 

de argamassa. 

A superfície para aplicação do reboco liso deverá também ser molhada antes de sua 

aplicação. 

A espessura final do reboco liso não deverá ultrapassar a 2 cm, sendo o paramento da 

superfície perfeitamente liso e plano. 



 

 

As paredes que levarão reboco externo receberão argamassa com aditivo 

impermeabilizante. 

O reboco interno e externo será executado com argamassa de cal em pasta peneirada e 

pura e areia média seca e peneirada no 1:3, espessura 5 mm, preparado de acordo com o que 

estabelecem as técnicas consagradas de execução de argamassas. Após a adição do cimento, 

o emprego da argamassa será imediato não se admitindo, em hipótese alguma, que o mesmo 

ocorra “oportunamente”. Para se obter um acabamento camurçado, a massa única, depois de 

desempenada, deverá ser alisada com o emprego de uma esponja molhada, em movimentos 

circulares sobre a superfície molhada. 

O reboco será executado sobre todas as paredes internas e externas e superfícies de 

concreto, exceto onde for indicado nos projetos fornecidos outro tipo de revestimento. O reboco 

deverá apresentar adição de aditivo plástico 1:6. 

A unidade de medida para o serviço de reboco é metro quadrado (m²). 

 

4.5 Emboço com argamassa 1:6 aditivo plastificante (Item 4.5 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

O embaço, ou massa grossa é uma camada cuja principal função e a regularização da 

superfície de alvenaria, devendo apresentar espessura de 20,0 mm. 

O mesmo e aplicado diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se 

destina a receber as camadas posteriores do revestimento. 

 Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compatíveis com a 

capacidade de aderência do acabamento final previsto. Ambas são características 

determinadas pela granulometria dos materiais e pela técnica de execução. 

 O emboço será executado com argamassa no traço 1 6 (cimento aditivo plastificante de 

fabricação industrial), e será aplicado somente nas paredes que receberão acabamento em 

cerâmica. Estas paredes não deverão receber a massa única. 

 O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e 

chapiscos e depois de embutidos e testados todas as canalizações que por ele deverão passar, 

bem como a colocação dos caixilhos. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies 

a fim de garantir sua perfeita aderência. A espessura do embaço não deverá ultrapassar a 20,0 

mm. 



 

 

Antes do início do emboço, as superfícies deverão ser limpas para eliminação de gorduras 

e eventuais vestígios orgânicos (limo, fuligem etc.) e abundantemente molhadas para evitar 

absorção repentina de água e argamassa, mas nunca exageradamente pois poderá provocar 

o escorrimento da mesma argamassa. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Deverá possuir 

textura e composição uniforme proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 

mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder a finalidade de 

aplicação e a decoração especificada. 

 

 4.6 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm 

(espessura 14cm) e argamassa de assentamento de assentamento com preparo de 

betoneira (Item 4.6 da Planilha de Quantidades e Preços)  

O serviço de levantamento de alvenaria será iniciado preferencialmente pelos cantos, com 

os tijolos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo 

seu comprimento. Caso as dimensões dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteração 

desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas a 

aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. 

 Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria; entre 

dois cantos ou extremos já levantados estica-se a uma linha que servirá de guia, garantindo- 

se o prumo e horizontalidade da fiada. 

As juntas entre os tijolos deverão estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. 

Em alvenarias aparentes estas juntas poderão ser frisadas. As juntas verticais não deverão 

coincidir entre fiadas contínuas de modo a garantir a amarração dos tijolos. 

A unidade de medida para o serviço de levantamento de alvenaria de vedação é metro 

quadrado (m²). 

 4.7 Rodapé cerâmico h=8cm (Item 4.7 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Para aplicação do rodapé cerâmico está incluso a sua fixação, o rodapé terá altura de 8 

cm, para fixação será utilizado argamassa e rejunte entre as peças, seguindo as especificações 

do item 2.1. Sua unidade de medida será metro linear (m). 

 



 

 

 4.8 Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades) (Item 4.8 

da Planilha de Quantidades e Preços)  

Visando a acessibilidade, será destinado piso tátil direcional 25x5 na cor amarela, os 

mesmos deverão ser instalados com aplicação de areia e cimento, incluindo o serviço de 

pedreiro e ajudante de pedreiro. 

 4.9 Rodapé em madeira, altura de 7 cm, fixado com cola (Item 4.9 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Para aplicação do rodapé em madeira está incluso a sua fixação, o rodapé terá altura de 

7 cm, para fixação será utilizada cola branca PVA. Sua unidade de medida será metro linear 

(m). 

4.10 Revestimento cerâmico padrão médio para paredes (w.c., deposito, 

lavanderia, copa) (Item 4.10 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira e 

partículas soltas removidas, e em seguida será executado o umedecimento do piso. 

Marcar os níveis da parede, com o auxílio de mangueira de nível e trena metálica. 

Esticar uma linha de nylon ou régua de alumínio nos dois sentidos da parede e assentar 

a primeira fiada de cada sentido considerando o mínimo possível de recortes nas peças, as 

demais fiadas deverão obedecer ao alinhamento das primeiras. 

Os cortes das peças devem ser executados antes da aplicação da argamassa de 

assentamento, devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco adiamantado e/ou 

riscador manual provido de broca de vídea. 

Aplicar a argamassa comprimindo-a contra o substrato com o lado liso da desempenadeira 

de aço, e depois com o lado dentado, formando cordões. Para o caso de peças grandes (área 

superior 30 x 30 cm ou conforme orientação do fabricante), verificar a necessidade da execução 

de dupla colagem, ou seja, deve ser espalhada argamassa colante também sobre o fundo da 

peça, antes do assentamento. 

O serviço de aplicação de piso cerâmico já inclui a aplicação de rejunte e argamassa AC-

I, o revestimento especificado é do tipo padrão médio. 

A unidade de medida para o serviço de aplicação de piso cerâmico é metro quadrado (m²). 



 

 

 

5. FORRO E COBERTURA 

 5.1 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de fixação (Item 5.1 da Planilha de Quantidades e Preços)  

O forro é o elemento de recobrimento interno sob as coberturas, visando a isolamento 

térmico e/ou acústico; utilizados também para embutir tubulações em determinados ambientes; 

aplicação em diversos materiais.  

A estrutura para fixação será composta de lambris de PVC dimensões 200x6000 mm, em 

painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, obedecendo o projeto 

executivo. 

A estrutura de sustentação poderá ser em madeira ou metálica, sendo composta de: 

pendurais, estrutura primária (paralela ao sentido de colocação do forro) e estrutura secundária 

(perpendicular às lâminas de PVC). Quando metálicos os perfis utilizados deverão ser 

galvanizados. 

Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos com resistência adequada para 

sustentar o sistema de fixação do forro; devem ser fixados à estrutura existente (laje ou 

estrutura de cobertura) e aos elementos da estrutura de fixação. Deverão ser instalados a 

prumo sem exercer pressão em revestimento de dutos e outras tubulações. 

A instalação de luminárias não deve comprometer o desempenho do forro. As luminárias 

não devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os 

elementos das estruturas auxiliar ou de fixação não sofram cargas excêntricas. 

As luminárias não devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da 

estrutura de sustentação. Nesses casos, a luminária deverá ser sustentada por pendurais 

suplementares. 

Quando a obra for entregue, deverá ser efetuada uma limpeza na superfície aparente do 

forro de PVC, de acordo com o seguinte procedimento: limpar o forro com pano umedecido com 

água e sabão neutro ou álcool; no caso de observarem-se pequenas manchas provocadas por 

tinta, tais manchas devem ser removidas por uma raspagem cuidadosa de forma a não 

comprometer a integridade e aparência da superfície do perfil. 

A unidade de medida para o serviço é metro quadrado (m²). 



 

 

 5.2 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm (Item 5.2 da Planilha de Quantidades 

e Preços)  

Para o telhamento da cobertura será aplicado telha do tipo brasilit ondulada fibrocimento 

e= 6mm (1,83x1,1m), a instalação deve ocorrer conforme manual do fabricante, após a 

instalação e finalização do serviço deverá ser feito teste de vazamento para identificação de 

problemas de infiltração na cobertura.  

A unidade de medida para o serviço de telhamento é metro quadrado (m²). 

 

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

 6.1 Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive 

alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação (Item 6.1 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio, tipo maxim-ar, deverão 

respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. 

Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão 

isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões 

deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos 

estéticos indicados no projeto. O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão 

realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais 

pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. 

Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão 

recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente 

na fase de montagem. A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e 

nivelamento indicados no projeto. 

Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 

dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de 

contra marcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo 

a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto 

com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso 



 

 

particular. As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores 

ou marcos. 

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 

marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, 

deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade 

permanente. 

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de 

vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por 

ocasião da limpeza final. 

 

 6.2 Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, 

acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. (Item 

6.2 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio, tipo correr, deverão respeitar 

as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. 

Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão 

isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões 

deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos 

estéticos indicados no projeto. O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão 

realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais 

pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. 

Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão 

recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente 

na fase de montagem. A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e 

nivelamento indicados no projeto. 

Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 

dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de 

contra marcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo 

a assegurar a rigidez 



 

 

e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de 

alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. As 

armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 

marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, 

deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade 

permanente. 

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de 

vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por 

ocasião da limpeza final. 

 6.3 Porta para banheiro  PcD (3 portas 1,00 x 2,10) (Item 6.3 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Para as portas PCD dos banheiros, deverão ser observadas as diretrizes das normas 

vigentes, NBR 9050, e as medidas do projeto arquitetônico, a instalação deve acontecer de 

modo que as portas abram para fora, evitando perda de espaço útil dentro do banheiro, assim 

como resgate facilitado caso necessário. Em nenhuma hipótese será aceito a instalação de 

outro tipo de porta nestes banheiros ou abertura para dentro do ambiente, ficando sujeito a 

fiscalização por parte da Prefeitura de Altamira.  

 

 6.4 Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação (Item 6.4 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Para as portas de uso comum, os marcos e alisares deverão ser fixados por intermédio 

de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com 

partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o 

peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das 

fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais 

segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar 

cilindros comuns.  



 

 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados e 

receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até 

possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 6.5 Porta miolo madeira, acabamento em MDF com ferragens de abrir (6 portas de 

0,9 x 2,10) (Item 6.5 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Para as portas de uso comum, os marcos e alisares deverão ser fixados por intermédio 

de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com 

partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o 

peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das 

fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais 

segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar 

cilindros comuns.  

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados e 

receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até 

possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 6.6 Porta miolo madeira, acabamento em MDF com ferragens de correr (2 portas 

de 1,00 x 2,10) (Item 6.6 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Para as portas de uso comum, os marcos e alisares deverão ser fixados por intermédio 

de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com 

partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o 

peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das 

fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais 

segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar 

cilindros comuns.  

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados e 

receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até 

possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 



 

 

7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

 7.1 Bacia sifonada -PcD (Item 7.1 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Seguindo as orientações da NBR 9050 da ABNT, as bacias sanitárias devem estar a 

uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda superior, sem o 

assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46m. 

 7.2 Barra em aço inox (PcD) (Item 7.2 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Seguindo as orientações da NBR 9050 da ABNT, a barra de aço em inox deve ter 

dimensionamento horizontal de 0,8m e altura em relação ao piso de 0,75 m. Outras 

questões pertinentes como os pontos de referência para instalação das barras devem ser 

conferidos na lei, NBR 9050, e checados in loco depois. 

 7.3 Lavatório de louça s/ coluna (incluindo torneira, sifão e válvula) PcD (Item 7.3 

da Planilha de Quantidades e Preços)  

Seguindo as orientações da NBR 9050 da ABNT, o lavatório para uso de pessoas com 

deficiência deve ter altura entre 80 e 85 cm; a torneira deve ser de fácil manuseio sendo: ½ 

volta, alavanca, monocomando ou com célula fotoelétrica;  

 7.4 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca – fornecimento e 

instalação (Item 7.4 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Vaso Sanitário Convencional, cerâmica, branco gelo, dimensionamento conforme 

fabricante e seguindo as normativas pertinentes da ABNT. 

 7.5 Lavatório de louça com conjunto torneira, sifão e válvula (Item 7.5 da Planilha 

de Quantidades e Preços)  

Conjunto de lavatório em cerâmica, branco gelo, dimensionamento conforme fabricante 

e seguindo as normativas pertinentes da ABNT. 



 

 

 7.6 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação (Item 

7.6 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Deverá ser usado registro de gaveta em operações de bloqueio do fluxo de água em 

instalações aparentes. Na junta roscável limpar a rosca interna das peças e conexões. Estas 

deverão ser vedadas com fita veda-rosca em teflon, não sendo admitido o uso de cordão, 

massa, estopa ou tinta zarcão. 

 

 7.7 Engate plástico (Item 7.7 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. 

 7.8 Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4”, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação (Item 7.8 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora 

eliminando as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

 7.9 Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água fornecimento e instalação (Item 7.9 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora 

eliminando as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 



 

 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

 7.10 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 

3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação (Item 7.10 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora 

eliminando as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

 7.11 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 32mm x 

1”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação (Item 7.11 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora 

eliminando as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

 7.12 Bucha de redução js - 32mm x 25mm (lh) (Item 7.12 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. 



 

 

 7.13 Joelho/cotovelo 90º pvc - js - 25mm-lh (Item 7.13 da Planilha de Quantidades 

e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. 

 7.14 Joelho/cotovelo 90º pvc - js - 32mm-lh (Item 7.14 da Planilha de Quantidades 

e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. 

 7.15 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, dn 25 mm, x ¾ instalado 

em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação (Item 7.15 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora 

eliminando as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

 7.16 Registro de gaveta com canopla - 3/4" (Item 7.16 da Planilha de Quantidades 

e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Deverá ser usado registro de gaveta em operações de bloqueio do fluxo de água em 

instalações aparentes. 

 



 

 

 7.17 Tubo em pvc - js - 25mm (c/ rasgo na alvenaria) -lh (Item 7.17 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Tubos de PVC rígido (marrom), juntas soldáveis, para instalações prediais de água fria, 

conforme NBR-5648; diâmetros nominais: DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50. Nos tubos 

devem estar gravadas as seguintes informações: 

- Marca do fabricante; 

- Norma de fabricação dos tubos; 

- Número que identifica o diâmetro do tubo. 

Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora eliminando 

as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

Na junta roscável limpar a rosca interna das peças e conexões. Estas deverão ser vedadas 

com fita veda-rosca em teflon, não sendo admitido o uso de cordão, massa, estopa ou tinta 

zarcão. 

 7.18 Tubo em pvc - js - 32mm (c/ rasgo na alvenaria) -lh (Item 7.18 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Tubos de PVC rígido (marrom), juntas soldáveis, para instalações prediais de água fria, 

conforme NBR-5648; diâmetros nominais: DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50. Nos tubos 

devem estar gravadas as seguintes informações: 

- Marca do fabricante; 

- Norma de fabricação dos tubos; 

- Número que identifica o diâmetro do tubo. 

Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora eliminando 

as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 



 

 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

Na junta roscável limpar a rosca interna das peças e conexões. Estas deverão ser vedadas 

com fita veda-rosca em teflon, não sendo admitido o uso de cordão, massa, estopa ou tinta 

zarcão. 

 7.19 Tê em pvc - js - 25mm-lh (Item 7.19 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 

 7.20 Tê em pvc - js - 32mm-lh (Item 7.20 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 

 7.21 Adaptador soldável longo c/ flanges livres (cx. d’água) (Item 7.21 da Planilha 

de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. No adaptador deve haver: 

 - Marca do fabricante; 

- Norma de fabricação dos tubos; 

- Número que identifica o diâmetro do tubo. 

 7.22 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação 

(Item 7.22 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

8.1 Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada 

em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário (Item 8.1 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 



 

 

8.2 Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2” - fornecimento e instalação 

(Item 8.2 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

8.3 Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão – 

fornecimento e instalação (Item 8.3 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

8.4 Válvula em metal cromado 1.1/ 2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem 

ladrão – fornecimento e instalação (Item 8.4 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 8.5 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário (Item 

8.5 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 8.6 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário 

(Item 8.6 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 8.7 Joelho/cotovelo 45° pvc js - 100mm - l (Item 8.7 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. 



 

 

 8.8 Joelho/cotovelo 45° pvc js - 40mm - ls (Item 8.8 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. 

 

 8.9 Joelho/cotovelo 45° pvc js - 50mm - ls (Item 8.9 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. 

 8.10 Junção simples pvc js - 100 x 100mm - ls (Item 8.10 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 8.11 Junção simples pvc js - 100x50mm - ls (Item 8.11 da Planilha de Quantidades 

e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 8.12 Luva simples pvc 50mm - ls (Item 8.12 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 8.13 Luva simples pvc 100mm - ls (Item 8.13 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 

 8.14 Tubo em pvc - 40mm (ls) (Item 8.14 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Tubo de PVC rígido para instalação de esgoto, especificação conforme NBR-8160, 

soldável, para os diâmetros nominais: DN 40, DN 50, DN 75 e DN 100. 



 

 

Conexões de PVC rígido, junta soldável/solda rosca, seguindo especificação do 

fabricante/ normativas pertinentes. 

O executante deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações seguem 

rigorosamente o previsto no projeto executivo. As declividades constantes do projeto deverão 

ser sempre respeitadas. 

Os pontos dos tubos deverão estar em esquadro e chanfradas. Será passada lixa d’água 

nas paredes internas da bolsa e pontas dos tubos e conexões a serem colocadas para tirar o 

brilho e facilitar a aderência. A ponta e bolsa dos tubos e conexões serão limpas, passando- se 

solução limpadora. 

Será aplicado o adesivo para PVC com pincel. Deverá ser verificada a penetração do tubo 

na bolsa. 

Em tubulações aparentes, a fixação deve ser feita com braçadeiras, de preferência 

localizadas nas conexões; o distanciamento das braçadeiras deve ser no máximo, 10 vezes o 

diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2m em tubos de queda. 

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento 

(teste de fumaça). 

Testar toda a tubulação após a instalação, antes do revestimento final. 

Vedar as extremidades abertas com tampões ou bujões. 

A tubulação deve ser cheia de água, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para 

retirar o ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de água prevista. 

A duração mínima deve ser de 15 minutos à pressão de 3m de coluna de água. 

A altura da coluna de água não deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos ou 

exsudações devem ser refeitos. 

Teste de fumaça (verificação da sifonagem) testar com máquina de produção de fumaça 

toda a tubulação de esgoto, com todas as peças e aparelhos já instalados. 

 8.15 Tubo em pvc - 50mm (ls) (Item 8.15 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Tubo de PVC rígido para instalação de esgoto, especificação conforme NBR-8160, 

soldável, para os diâmetros nominais: DN 40, DN 50, DN 75 e DN 100. 

Conexões de PVC rígido, junta soldável/solda rosca, seguindo especificação do 

fabricante/ normativas pertinentes. 



 

 

O executante deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações seguem 

rigorosamente o previsto no projeto executivo. As declividades constantes do projeto deverão 

ser sempre respeitadas. 

Os pontos dos tubos deverão estar em esquadro e chanfradas. Será passada lixa d’água 

nas paredes internas da bolsa e pontas dos tubos e conexões a serem colocadas para tirar o 

brilho e facilitar a aderência. A ponta e bolsa dos tubos e conexões serão limpas, passando- se 

solução limpadora. Seguir demais apontamentos do item 7.16. 

Além da tubulação normal (da rede sanitária) haverá a destinada a ventilação. Segundo 

a norma 8160, a extremidade aberta do tubo de ventilação deve estar situada acima da 

cobertura do edifício a uma distância mínima que impeça a entrada de águas pluviais que 

escoam pelo do telhado ou pela laje. 

Assim, a disposição da extremidade aberta de um tubo deve obedecer às seguintes 

recomendações: 

• A distância mínima permitida da abertura do tubo a qualquer janela, porta ou vão 

de ventilação é de 4m, exceto se for elevada pelo menos 1m das vergas dos 

respectivos vãos; 

• A altura mínima da abertura do tubo à cobertura é de 2m, no caso de laje 

utilizada para outros fins além de cobertura; caso contrário, esta altura mínima é 

reduzida para 0,30m; 

• Quando for aparente, a abertura do tubo deve ser devidamente protegida contra 

acidentes que possam danificá-la; 

• A abertura deve também ser provida de terminal tipo chaminé, Tê ou outro 

dispositivo que impeça a entrada direta de águas pluviais. 

 

 8.16 Tubo em pvc - 100mm (ls) (Item 8.16 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Tubo de PVC rígido para instalação de esgoto, especificação conforme NBR-8160, 

soldável, para os diâmetros nominais: DN 40, DN 50, DN 75 e DN 100. 

Conexões de PVC rígido, junta soldável/solda rosca, seguindo especificação do 

fabricante/ normativas pertinentes. 



 

 

O executante deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações seguem 

rigorosamente o previsto no projeto executivo. As declividades constantes do projeto deverão 

ser sempre respeitadas. 

Os pontos dos tubos deverão estar em esquadro e chanfradas. Será passada lixa d’água 

nas paredes internas da bolsa e pontas dos tubos e conexões a serem colocadas para tirar o 

brilho e facilitar a aderência. A ponta e bolsa dos tubos e conexões serão limpas, passando- se 

solução limpadora. Seguir demais apontamentos do item 7.16 

 8.17 Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro 

interno = 0,3 m (Item 8.17 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Deve-se ter atenção quanto ao solo ao redor da Caixa que deve estar bem compactado 

para garantir um firme apoio; evitar deformações na Caixa, fazer o acabamento do piso apenas 

após sua completa instalação; instalar a Caixa em ambientes de fácil acesso para facilitar o 

processo de manutenção/limpeza; fazer a vistoria e limpeza do cesto removível regularmente; 

verificar a profundidade da Caixa em relação à superfície do solo. Caso necessário, utilizar um 

ou mais Tubo(s) Prolongador(es); 

 

 8.18 Caixa em alvenaria de 30x30x30cm com tampo concreto (Item 8.18 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 8.19 Ralo seco, PVC, Dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto (Item 8.19 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. A vedação dos ralos pode ser feita com alvenaria de tijolos ou tampão de madeira ou 

borracha, que garanta a estanqueidade. 



 

 

8.20 Joelho 90°, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação (Item 8.20 da 

Planilha de Quantidades e Preços) 

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT 

 

 8.21 Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação (Item 8.21 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

 8.22 Sifão plástico flexível (Item 8.22 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT.  
 

 8.23 Luva simples PVC 40 mm ls (Item 8.23 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT.  

8.24 Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação (Item 8.24 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

8.25 Terminal de ventilação (Item 8.25 da Planilha de Quantidades e Preços)  

O terminal de ventilação deve ser usado na extremidade do tubo de ventilação para 

impedir a entrada de sujeiras que possam obstruir o canal, servindo como uma espécie de 

peneira. Deve ser colocado no mesmo tamanho do tubo a que for vinculado (no caso de DN: 

50). Deve seguir as recomendações do fabricante. 

 
 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1 Eletroduto pvc rígido de ½” (Item 9.1 da Planilha de Quantidades e Preços)  



 

 

Os eletrodutos serão utilizados para as instalações elétricas de baixa tensão, executadas 

em alvenaria com recobrimento de argamassa. 

Características Técnicas 

Os eletrodutos serão flexíveis em PVC antichama (atendendo a norma internacional IEC 

614), na cor amarela, com resistência diametral de até 320N/5cm. Deverá ter elevada 

resistência química e contra a corrosão. As conexões são usadas para emendar tubos, mudar 

sua direção (curvas) e prendê-los as caixas. 

As principais são: 

• Luvas: são peças de rosca usadas para unir dois tubos ou unir um tubo a uma 

curva. Buchas: são peças de arremate colocadas na extremidade do tubo para 

impedir que os fios e cabos sejam danificados pelas rebarbas na extremidade do 

eletroduto; 

• Porcas: são semelhantes às buchas, porém são colocadas externamente às caixas 

com o objetivo de melhorar afixação do eletroduto a parede da caixa; 

• Curvas: possibilita curvar o eletroduto, direcionando-o para outros locais; 

• Há eletrodutos que utilizam conexões não rosqueadas, neste caso as conexões 

são de encaixe (pressão) ou aparafusadas; 

• Distanciador: tem a função de afastar o eletroduto da parede da viga quando for 

concretada, evitando futuros problemas no acabamento da obra; 

• A taxa de ocupação dos eletrodutos nunca será superior a 40%, de acordo com a 

NBR 5410.Todos os eletrodutos deverão receber acabamento de bucha e arruela. 

Não deverá haver emendas de cabos dentro de eletrodutos. Quando da colocação 

dos eletrodutos, deverão ser observadas as seguintes prescrições: 

A ligação entre os eletrodutos deverá ser feita por meio de luvas em suas extremidades; 

As extremidades dos eletrodutos deverão ser tampadas com buchas plásticas, ou por 

outro método, durante a instalação, para impedir a entrada de impurezas; 

• Nos trechos verticais os eletrodutos e respectivas caixas deverão ser colocados em 

rasgos / cortes apropriados; 

• Não deverão ser empregadas curvas com deflexão maior que 90°. 

 

 9.2 Eletroduto pvc rígido de 1 ½” (Item 9.2 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  



 

 

Os eletrodutos serão utilizados para as instalações elétricas de baixa tensão, executadas 

em alvenaria com recobrimento de argamassa e seguirão as mesmas recomendações 

prescritas no item 8.1 

9.3 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação (Item 9.3 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Os eletrodutos serão utilizados para as instalações elétricas de baixa tensão, executadas 

em alvenaria com recobrimento de argamassa e seguirão as mesmas recomendações 

prescritas no item 8.1 

9.4 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação (Item 9.4 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Os eletrodutos serão utilizados para as instalações elétricas de baixa tensão, executadas 

em alvenaria com recobrimento de argamassa e seguirão as mesmas recomendações 

prescritas no item 8.1 

 9.5 Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 v (Item 9.5 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores instalados em cada 

eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto. 

Executar a fiação somente após estarem concluídos: revestimentos de paredes, tetos e 

pisos; impermeabilização ou telhamento da cobertura; colocação das portas, janelas e 

vedações (que impeçam a penetração de chuva); rede de eletrodutos e colocação das caixas 

de derivação, ligação ou passagem convenientemente limpas e secas internamente por meio 

de bucha embebida em verniz isolante. 

Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de eletrodutos 

ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no solo. 

A fim de facilitar a enfiação, usar talco como lubrificante. 

Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las somente dentro 

das caixas de derivação, ligação ou passagem. 



 

 

O desencapamento dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver 

rompimento. 

Executar as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das emendas e 

derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos condutores utilizados. 

Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a instalações não elétricas 

(dutos de ventilação, exaustão, etc.). As curvas realizadas nos condutores e cabos não devem 

danificar a sua isolação. 

Cabos utilizados em instalações subterrâneas não devem sofrer esforços de tração ou 

torção que prejudiquem sua capa isolante. 

 Fixar todos os cabos verticais às caixas de passagem por meio de braçadeiras, a fim de 

diminuir a tensão mecânica. 

Nos casos de instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, 

emendas e derivações realizadas dentro de caixas, quadros, etc., observar as prescrições da 

norma NBR- 5410. 

 9.6 Cabo de cobre 16 mm2 - 750 v (Item 9.6 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores instalados em cada 

eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto elétrico. Demais especificações 

deverão seguir as prescrições contidas no item 8.5. 

 9.7 Cabo de cobre 25 mm2 - 750 v (Item 9.7 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores instalados em cada 

eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto elétrico. Demais especificações 

deverão seguir as prescrições contidas no item 8.5. 

 

 9.8 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação (Item 9.8 da Planilha de Quantidades e Preços)  

As caixas de luz são normalmente fabricadas em PVC (Policloreto de vinila), assim não 

propagam chamas. São responsáveis por facilitar o encontro da fiação com interruptores e 

tomadas, além de serem muito utilizados para organizar a distribuição dos fios e cabos. As 



 

 

caixas podem também facilitar a manutenção, já que elas evitam que os fios fiquem embolados. 

As peças citadas devem ser instaladas e obedecer às especificações de projeto elétrico e 

fabricante, neste caso sendo instaladas a 2,00 do piso. 

 9.9 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação (Item 9.9 da Planilha de Quantidades e Preços)  

As caixas de luz são normalmente fabricadas em PVC (Policloreto de vinila), assim não 

propagam chamas. São responsáveis por facilitar o encontro da fiação com interruptores e 

tomadas, além de serem muito utilizados para organizar a distribuição dos fios e cabos. As 

caixas podem também facilitar a manutenção, já que elas evitam que os fios fiquem embolados. 

As peças citadas devem ser instaladas e obedecer às especificações de projeto elétrico e 

fabricante, neste caso sendo instaladas a 1,30 do piso. 

 9.10 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação (Item 9.10 da Planilha de Quantidades e Preços)  

As caixas de luz são normalmente fabricadas em PVC (Policloreto de vinila), assim não 

propagam chamas. São responsáveis por facilitar o encontro da fiação com interruptores e 

tomadas, além de serem muito utilizados para organizar a distribuição dos fios e cabos. As 

caixas podem também facilitar a manutenção, já que elas evitam que os fios fiquem embolados. 

As peças citadas devem ser instaladas e obedecer às especificações de projeto elétrico e 

fabricante, neste caso sendo instaladas a 0,30 do piso. 

 9.11 Caixa plástica octogonal (Item 9.11 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A caixa plástica octogonal é fabricada em PVC (Policloreto de vinila), assim não propaga 

chamas. É responsável por facilitar o encontro da fiação, além de serem muito utilizados para 

organizar a distribuição dos fios e cabos. Este tipo de caixa facilita a manutenção, uma vez que 

evitam que os fios fiquem embolados. Sua instalação deve obedecer SEMPRE às 

especificações de projeto elétrico, assim como do fabricante. 

 



 

 

 9.12 Quadro de medição trifásico (com disjuntor) (Item 9.12 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

A alimentação será aérea, derivando da rede de baixa tensão existente até o padrão de 

medição, com fornecimento trifásico a 4 condutores (3 fases e 1 neutro), além de um disjuntor 

para segurança contra sobrecargas elétricas ou curto circuitos. 

A forma de instalação, posicionamento e cuidados deverão seguir as prescrições contidas 

no projeto elétrico e nas observações do fabricante do elemento. 

 9.13 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, 

com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 225 A – fornecimento e instalação 

(Item 9.13 da Planilha de Quantidades e Preços)  

O quadro de distribuição será um quadro de distribuição com barramento trifásico, de 

embutir, em chapa de aço galvanizado, para 30 disjuntores Din, 225 A.  

Os barramentos para as três fases, neutro e terra, serão de cobre eletrolítico, 250A e 100A 

para os ramais, pintados nas cores convencionais, sendo o conjunto dimensionado para 

suportar os esforços resultantes de curtos-circuitos de 20 kA (mínimo). O posicionamento do 

quadro de distribuição deverá seguir o especificado em projeto, levando em consideração que 

deverá ser instalado em um lugar reservado, limitando seu acesso ao público. 

 9.14 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 A - fornecimento e 

instalação. (Item 9.14 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Antes da energização do disjuntor, deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca 

e o correto fechamento da porta do quadro. 

Após a energização deverá ser verificado a correta alimentação dos circuitos 

comandados. Será feita a montagem mecânica a ligação elétrica do disjuntor. O disjuntor será 

fixado na estrutura do quadro. Em seguida, será feita a ligação elétrica do disjuntor e a 

colocação do espelho. Os disjuntores destinados ao quadro de distribuição são: 

• Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10 A; 

• Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20 A; 

• Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20 A; 

• Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10 A; 



 

 

• Disjuntor Termomagnético Tripolar, Corrente Nominal De 125 A. 

 9.15 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 A - fornecimento e 

instalação (Item 9.15 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Antes da energização do disjuntor, deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca 

e o correto fechamento da porta do quadro. 

Após a energização deverá ser verificado a correta alimentação dos circuitos 

comandados. Será feita a montagem mecânica a ligação elétrica do disjuntor. O disjuntor será 

fixado na estrutura do quadro. Em seguida, será feita a ligação elétrica do disjuntor e a 

colocação do espelho.  

 9.16 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20 A - fornecimento e 

instalação (Item 9.16 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Antes da energização do disjuntor, deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca 

e o correto fechamento da porta do quadro. 

Após a energização deverá ser verificado a correta alimentação dos circuitos 

comandados. Será feita a montagem mecânica a ligação elétrica do disjuntor. O disjuntor será 

fixado na estrutura do quadro. Em seguida, será feita a ligação elétrica do disjuntor e a 

colocação do espelho.  

 9.17 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10 A - fornecimento e 

instalação (Item 9.17 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Antes da energização do disjuntor, deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca 

e o correto fechamento da porta do quadro. 

Após a energização deverá ser verificado a correta alimentação dos circuitos 

comandados. Será feita a montagem mecânica a ligação elétrica do disjuntor. O disjuntor será 

fixado na estrutura do quadro. Em seguida, será feita a ligação elétrica do disjuntor e a 

colocação do espelho.  



 

 

 9.18 Disjuntor termomagnético bipolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e 

instalação (Item 9.18 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Antes da energização do disjuntor, deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca 

e o correto fechamento da porta do quadro. 

Após a energização deverá ser verificado a correta alimentação dos circuitos 

comandados. Será feita a montagem mecânica a ligação elétrica do disjuntor. O disjuntor será 

fixado na estrutura do quadro. Em seguida, será feita a ligação elétrica do disjuntor e a 

colocação do espelho.  

 9.19 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250v, incluindo suporte e placa – 

fornecimento e instalação (Item 9.19 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A montagem dos interruptores compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação 

elétrica do interruptor e a colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão 

nominal. 

 9.20 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10ª, incluindo 

suporte e tomada – fornecimento e instalação (Item 9.20 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

A montagem dos interruptores compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação 

elétrica do interruptor e a colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão 

nominal. 

 

 9.21 Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e tomada – 

fornecimento e instalação (Item 9.21 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A montagem dos interruptores compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação 

elétrica do interruptor e a colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão 

nominal. 



 

 

9.22 Tomada 2p+t 10a (s/fiação) (Item 9.22 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A montagem das tomadas de embutir compreenderá a fixação da tomada em caixa, a 

ligação da tomada à rede e a colocação da tampa protetora; após a instalação será verificada 

a continuidade da fiação. 

 9.23 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de LED de 10 w (Item 9.23 

da Planilha de Quantidades e Preços)  

O posicionamento e a forma de fixação das luminárias devem seguir rigorosamente o 

projeto elétrico. 

 9.24 Luminária abalux - sobrepor (2 x 20 w) - completa (Item 9.24 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

O posicionamento e a forma de fixação das luminárias devem seguir rigorosamente o 

projeto elétrico. 

9.25 Caixa de passagem CH. Aço 150 x 150 x 80 mm (Item 9.25 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Deverá ser feita uma abertura no piso para a colocação da caixa de passagem. A 

instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, o nível, e o alinhamento. Será feita a 

recomposição da alvenaria do piso e a ligação do quadro aos eletrodutos. 

 

 9.26 Bucha e arruela de alumínio de 1 ½” (Item 9.26 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

As buchas e arruelas servirão para fixação do sistema elétrico na edificação, devem ser 

instaladas e obedecer às especificações de projeto elétrico e fabricante. 

9.27 Bucha e arruela de alumínio de ½” (Item 9.27 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

As buchas e arruelas servirão para fixação do sistema elétrico na edificação, devem ser 

instaladas e obedecer às especificações de projeto elétrico e fabricante. 



 

 

 

 9.28 Curva de 135 ° para eletroduto PVC 1 ½” (EI) (Item 9.28 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

As curvas para eletroduto servirão para mudança de direcionamento seguro dos 

eletrodutos na edificação, devem ser instaladas e obedecer às especificações de projeto 

elétrico e fabricante. 

 

9.29 Curva de 90 ° para eletroduto PVC ½” (EI) (Item 9.29 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

As curvas para eletroduto servirão para mudança de direcionamento seguro dos 

eletrodutos na edificação, devem ser instaladas e obedecer às especificações de projeto 

elétrico e fabricante. 

 

 9.30 Cabo de cobre nú 16 mm² (Item 9.30 da Planilha de Quantidades e Preços)  

O aterramento do Padrão de Entrada será constituído por cabo de cobre nú de 16 mm², 

interligado a haste de aterramento por meio de conector cunha cabo/haste. 

O neutro da entrada de serviço deverá ser aterrado num ponto único, e junto com a caixa 

metálica. O condutor de aterramento deverá ser tão curto e retilíneo quando possível, sem 

emenda e não ter dispositivo que possa causar sua interrupção. 

9.31 Haste de aço cobreada 5/8” x 3,0 m com conector (Item 9.31 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

O aterramento do Padrão de Entrada será constituído por cabo de cobre nú de 16 mm², 

interligado a haste de aterramento por meio de conector cunha cabo/haste. 

O neutro da entrada de serviço deverá ser aterrado num ponto único, e junto com a caixa 

metálica. O condutor de aterramento deverá ser tão curto e retilíneo quando possível, sem 

emenda e não ter dispositivo que possa causar sua interrupção. 



 

 

 9.32 Caixa de inspeção em PVC D= 300 mm (Item 9.32 da Planilha de Quantidades 

e Preços)  

O ponto de conexão do condutor de aterramento a haste deverá ser acessível à 

inspeção, ser revestido com massa de calafetar, e ser protegido mecanicamente por meio de 

uma caixa de PVC ou similar, com tampa de concreto ou ferro fundido. 

9.33 Haste de aterramento 5/8 para SPDA – fornecimento e instalação (Item 9.33 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

O sistema de segurança para raios será composto por haste de aterramento que deverá 

ser bem instalada no chão e deve seguir as recomendações das normativas pertinentes.  

9.34 Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima 

de 20 kA (tipo AC) (Item 9.34 da Planilha de Quantidades e Preços)   

A proteção geral contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita 

através da utilização de Dispositivo DPS Classe II, 1 polo com tensão máxima de 175 V e 

corrente máxima de 20 KA, instalado no quadro geral de distribuição. As recomendações 

deverão seguir o projeto elétrico e instruções do fabricante. 

9.35 Bucha de nylon sem aba S8, fornecimento e instalação (Item 9.35 da Planilha 

de Quantidades e Preços)  

O item acima será usado para fixação do sistema elétrico do local. Principalmente na fase 

de instalação do fornecimento da energia pública para a escola de dança, no poste. Deve ser 

seguido as recomendações do fabricante e usado buchas novas e em pleno funcionamento.   

9.36 Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro ½, comprimento 75 mm 

(Item 9.36 da Planilha de Quantidades e Preços)   

O item acima será usado para fixação do sistema elétrico do local. Principalmente na fase 

de instalação do fornecimento da energia pública para a escola de dança, no poste. Deve ser 

seguido as recomendações do fabricante e usado parafusos novos e em pleno funcionamento. 

  



 

 

9.37 Isolador de porcelana, tipo roldana, para uso em baixa tensão (Item 9.37 da 

Planilha de Quantidades e Preços)   

O item acima será usado para implantação de estruturas elétricas (fornecimento predial 

vindo da Equatorial) e sistema de distribuição de energia elétrica dentro do local. Deve ser 

seguido as recomendações do fabricante e usado peças novas e em pleno funcionamento.   

9.38 Parafusos e conectores para entrada de serviço (Item 9.38 da Planilha de 

Quantidades e Preços)   

O item acima será usado para fixação do sistema elétrico do local. Principalmente na fase 

de instalação do fornecimento da energia pública para a escola de dança, no poste. Deve ser 

seguido as recomendações do fabricante e usado parafusos novos e em pleno funcionamento. 

 
 

10. PINTURA 

Seguir as NORMAS: 

• NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais; 

• NBR 12311 - Segurança no trabalho de pinturas; 

• NBR 13006 - Pintura em corpos de prova para ensaios de tintas; 

• NBR 13245 - Execução de pintura em edificações não industriais. 

 10.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos (Item 10.1 da Planilha de Quantidades e Preços)  

A pintura das diversas partes das edificações e dos equipamentos deverá ser executada 

conforme os tipos de tinta indicada no projeto. Onde as cores não estiverem definidas no projeto 

ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a sua definição. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam, devendo as paredes ser lixadas e espanadas. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando secas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca, é 

conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, a menor, será de tinta 

à base látex (PVA), quando o intervalo poderá ser de 6 (seis) horas. 



 

 

Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos se estiver chovendo. 

Os salpicos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 

fresca, empregando-se removedor adequado. 

Salvo autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente, 

tintas já preparadas em fábricas, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

 10.2 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (Item 10.2 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o caso, para 

eliminar partes soltas, e grãos salientes. 

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa acrílica Metalatéx, 

Coralplus ou Suvinil para superfícies externas. 

Após a preparação já descrita proceder a aplicação de 01 demão de selador acrílico 

diluído e observando-se o intervalo de secagem recomendados pela fabricante. 

 10.3 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão (Item 10.3 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

Para acabamento emassado, aplicar massa látex acrílica, mínimo de 1 demão, conforme 

necessidade, sendo que cada camada depois de seca deverá ser lixada e removido o pó com 

pano úmido, antes da aplicação da camada seguinte. 

 

11. COMBATE A INCÊNDIO 

11.1 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

retangular, 20 x 40 cm (Item 11.1 da Planilha de Quantidades e Preços)  

As placas de sinalização deverão ser fotoluminescentes, a fim de propiciar rota de fuga 

em caso de problemas de visibilidade ou diminuição de luz natural ou artificial. 

11.2 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

quadrada, 14 x 14 cm (Item 11.2 da Planilha de Quantidades e Preços)  

As placas de sinalização deverão ser fotoluminescentes, a fim de propiciar rota de fuga 

em caso de problemas de visibilidade ou diminuição de luz natural ou artificial. 



 

 

11.3 Luminária com lâmpada de emergência (Item 11.3 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

As lâmpadas de emergência sempre deverão estar conectadas em uma fonte de 

alimentação, sua posição deve seguir os que está previsto no projeto executivo. Seu 

posicionamento deve ser o mesmo especificado em projeto. 

11.4 Extintor de incêndio ABC: 6 KG (Item 11.4 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

O extintor deve ser instalado de maneira que: 

• seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua 

localização; 

• permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial; 

• permaneça desobstruído e devidamente sinalizado de acordo com o estabelecido 

na IT 15 (Sinalização de Emergência); 

• sejam adequados à classe de incêndio predominante dentro dá área de risco a ser 

protegida; 

• haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso. 

O extintor com agente de múltiplo uso ABC poderá substituir qualquer tipo de extintor de 

classes específicas A, B e C dentro de uma edificação ou área de risco. 

Não será aceito em nenhuma hipótese utilização de extintor com prazo de validade 

atingido, com problemas mecânicos que impossibilitem seu uso, com a classe incorreta do 

previsto em projeto e/ou planilha orçamentária. 

 

12. SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

12.1 Filtro anaeróbico em concreto armado D: 1,4 m e P: 1,8 m (Item 12.1 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

Deverá ser executado em anéis pré-moldados de concreto armado, com lajes de fundo, 

intermediária e tampa em concreto armado. Na laje intermediária (fundo falso), deverão ser 

executados furos com diâmetros de aproximadamente 2,5cm. O acabamento interno do filtro 



 

 

deverá ser revestido com argamassa impermeável, para que impeça infiltrações e vazamentos. 

Ao término da construção devem ser realizados testes de estanqueidade. 

 A laje de cobertura do filtro deverá dispor de aberturas de inspeção que deverão ficar ao 

nível do terreno e posicionar-se sobre os tubos de entrada e tubos-guia. O leito filtrante deverá 

ter altura limitada a 1,20 m, já incluindo a altura do fundo falso. A altura do fundo falso deve ser 

limitada a 0,60 m, já incluindo a espessura da laje, conforme projeto.  

Para o leito filtrante será usado enchimento com brita nº4, com as dimensões mais 

uniformes possíveis, não sendo permitida a mistura de pedras com dimensões distintas para 

não causar a obstrução precoce do filtro. A manutenção do filtro deve ser feita periodicamente 

através da troca do material filtrante (brita). 

 

13. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA (CLORADOR) 

13.1 Tê de redução – PVC, soldável, dn 50 mm x 25 mm, instalado em prumada 

de água – fornecimento e instalação (Item 13.1 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Usar para reduzir o diâmetro e/ ou orientação da tubulação, conforme projeto. Deve 

atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT.  

Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora 

eliminando as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

13.2 Curva de 90 graus, PVC, soldável dn 25 mm, instalado em ramal de 

distribuição de água – fornecimento e instalação (Item 13.2 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Usar para alterar a orientação da tubulação conforme projeto. Deve atender as 

orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT.  

Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora 

eliminando as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 



 

 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

13.3 Tubo PVC, soldável, dn 25 mm, instalado em ramal de tubulação de água 

(Item 13.3 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Usar para conduzir a água para o clorador e em seguida a caixa d’água conforme 

projeto. Deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT.  

13.4 Tê em PVC (Item 13.4 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Deverá ser usado tê para unir tubulações.  

13.5 Registro de gaveta bruto, latão rosável, ¾, fornecido e instalado em ramal 

de água (Item 13.5 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da 

ABNT. Deverá ser usado registro de gaveta em operações de bloqueio do fluxo de água em 

instalações aparentes. Neste caso para manutenção/ troca do clorador, sem afetar o 

abastecimento a caixa d’água. Na junta roscável limpar a rosca interna das peças e conexões. 

Estas deverão ser vedadas com fita veda-rosca em teflon, não sendo admitido o uso de cordão, 

massa, estopa ou tinta zarcão. 

13.6 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 25 mm 

x 3/4. Instalado em reservatório de fibra/ fibrocimento- fornecimento e instalação 

(Item 13.6 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Usar para adaptar tubulações diferentes conforme projeto. Deve atender as orientações 

do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 

Na parte soldável deverá limpar as superfícies lixadas com Solução limpadora 

eliminando as impurezas que podem impedir a ação do Adesivo. 



 

 

Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo plástico na parte interna, 

cobrindo apenas um terço da mesma, e uma camada igual (um terço) na parte externa. Juntar 

as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. 

Remover o excesso de Adesivo Plástico e deixar secar. 

13.7 União, PVC, soldável, dn 25 m, instalado em ramal de distribuição de água 

– fornecimento e instalação (Item 13.7 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Usar para permitir a execução de juntas soldáveis desmontáveis. É a única conexão que 

permite a manutenção da rede estando as extremidades fixas. Ideal para acoplamento à 

dispositivos que necessitam de manutenção após a instalação junto ao sistema de água fria, 

como: motores, bombas hidráulicas, bebedouros, entre outras necessidades. Deve atender as 

orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 

13.8 Clorador, fornecimento e instalação (Item 13.8 da Planilha de Quantidades 

e Preços)  

• Corpo Externo em Polipropileno de Alta Resistência, 

• Proteção Contra Intempéries e Raios UV, 

• Corpo Interno anti-inundação, 

• Confeccionado em Policloreto de Vinila, 

• Diâmetro Entrada 32 mm (1), 

• Pressão de Operação 8,0 kgf cm2, 

• Autonomia de Cloração por Carga de Pastilhas: 180.000 litros de Água. 

• Características Técnicas: 

Diâmetro Corpo mm: 130. 
Diâmetro Entrada mm: 32. 
Pressão de Trabalho: 8,0 kg/cm. 
Quantidade de Pastilhas: até 5 - 20 gramas. 
 
 

 
14. Drenagem Pluvial 

14.1 Calha em chapa galvanizada (Item 14.1 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  



 

 

As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas 

convenientemente para escoamento total das águas pluviais e estarem de acordo com o 

dimensionamento dos tubos de queda.  

14.2 Caixa em alvenaria 30 x 30 x 30 com tampo de concreto (Item 14.2 da 

Planilha de Quantidades e Preços)  

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. Quando se tratarem de instalações embutidas em concreto no piso, as caixas 

deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. Os cortes necessários 

ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o 

objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.  

14.3 Curva 90 graus, PVC, série R, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais (Item 14.3 da Planilha 

de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 

14.4 Tê, PVC, serie R, água pluvial, dn 100 x 100mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em condutores verticais de águas pluviais (Item 14.4 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 

14.5 Luva de correr, PVC, serie R, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento (Item 14.5 da Planilha de 

Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 

14.6 Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 

condutores verticais de águas pluviais (Item 14.6 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 

 



 

 

14.7 Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 

ramal de encaminhamento (Item 14.7 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Item deve atender as orientações do fabricante e seguir as normativas pertinentes da ABNT. 
 

15. SERVIÇOS FINAIS 

15.1 Limpeza geral e entrega de obra (Item 15.1 da Planilha de Quantidades e 

Preços)  

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os 

excessos gerados ao decorrer da reforma. 

Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira 

aderente, lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, 

manchas e outras imperfeições, encontrando-se em perfeitas condições de utilização. 

Todas as alvenarias de elementos vazados, revestimentos, aparelhos sanitários, etc., 

serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da obra por estes serviços de limpeza. 

Todas as torneiras e registros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados 

todos os vestígios de sujeiras e/ou respingos da pintura. 

Todas as louças sanitárias serão abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado 

todo o excesso de massa utilizado na colocação das peças. 

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 

nivelamento das portas. 

Todas as bancadas deverão ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer 

impureza. 

Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, 

observando- se o perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 

Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as 

dobradiças, trincos e fechaduras 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Claudomiro Gomes da Silva 
Prefeito Municipal de Altamira 

 
 

Felipe Oliveira Fernandes 
Engenheiro Civil Responsável 
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