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ESPECIFICAÇÕES  
DE SERVIÇOS E MATERIAIS  PARA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

 
 
Registro de preços para contratação de serviços 
projetados e especificados, no regime de 
(EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL MATERIAL 
E MÃO DE OBRA), incluindo todo o necessário 
para execução dos serviços de conservação 
predial das dependências do Banco do Brasil, 
agências e postos bancários, para melhoria de 
ambiência em cinco roteiros dos estados da 
Bahia, Sergipe, Piauí e nos 5 municípios (Barão 
de Grajaú , Matões , Parnarama , São Francisco 
do Maranhão e Tímon) do estado do Maranhão .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCO DO BRASIL S.A.  
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS  / CENOP BELO  HORIZONTE- MG
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ANEXOS:  
 
CONSTITUE PARTE INTEGRANTE DESTAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS, COMO SE NELA ESTIVESSE TRANSCRITO, O ARQUIVO MAGN ÉTICO 
DENOMINADO “ CADERNO GERAL DE ENCARGOS” , DISPONIBILIZADO A TODOS OS 
INTERESSADOS, MEDIANTE SIMPLES SOLICITAÇÃO, AO QUAL  SÃO FEITAS AS 
REFERÊNCIAS SOBRE NORMAS, PROCEDIMENTOS E MATERIAIS . 
 
 

3



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-01.00 

             PRELIMINARES - 01 
 

 

1. NORMAS  
 

1.1. Conforme P.01.AAA.01. do Caderno Geral de Encargos 1995 
 

2.  AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 
 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em 
tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição 
aos especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos 
porventura executados. 

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. APLICAÇÂO: 

As obras objetivam A CONSERVAÇÃO E REFORMAS para diversas 
Dependências do Banco do Brasil, podendo ou não ser contratada através do 
roteiro de atendimento em dependências do Banco, no Estado da Bahia. 

  
3.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços a serem executados estão 

discriminados nos diversos capítulos do presente Caderno de Especificações 
de Serviços. 

 
 

4. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 
   

4.1. A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os 
projetos fornecidos e as especificações, que complementam, no que couber, o 
contido no CADERNO GERAL DE ENCARGOS.  

 
4.2. Em virtude de esquema de segurança e horário de trabalho específico da 

Dependência, os serviços deverão ser programados e submetidos à prévia 
apreciação do Banco, através da Administração da Dependência a que se 
destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito 
entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas 
de obra e horários pré-determinados neste capítulo. 

 
4.3. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nas especificações e anexos 

deverá ser previamente esclarecida junto à FISCALIZAÇÃO, visto que, após 
apresentada a proposta, o Banco não acolherá nenhuma reivindicação. 

 
4.4. Não será permitida a alteração das especificações, exceto à juízo da 

FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito do mesmo. 
 

4.5. Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 
sendo por sua conta exclusivas, as despesas decorrentes dessas 
providências. Fica considerada não concluída a etapa correspondente. 

 
4.6. Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra 

deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, 
procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies 
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circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações do edifício, por 
funcionários ou subcontratados da Construtora, deverá ser reparado, de 
imediato, sem ônus para o Banco. 

 
4.7. A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e 

qualquer entulho ou pertence do Construtor, e com as instalações em perfeito 
funcionamento. 

 
4.8. Com relação à segurança do trabalho, deverão ser obedecidas todas as 

recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela 
Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 
06.07.78 (Suplemento).  

 
4.9. Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, 

escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao 
dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma 
tomada de corrente. 

 
4.10. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão 

dimensionados, especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com 
seu plano de trabalho, observado as especificações estabelecidas, em cada 
caso, nestas especificações.  

 
4.11. Quando necessário, será exigido o uso de equipamentos relacionados no 

quadro a seguir, obedecido o disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - 
Equipamento de Proteção Individual-EPI e NR-1 - Disposições Gerais. 

 
 
PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 
CABEÇA Capacete de segurança Queda ou projeção de objetos, impactos contra 

estrutura e outros. 
 Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos. 
 Protetor facial Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e 

radiações nocivas. 
 Óculos de segurança contra 

impactos 
Ferimentos nos olhos 

 Óculos de segurança contra 
radiações 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação 
de radiações 

 Óculos de segurança contra 
respingos 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação 
de líquidos agressivos 

MÃOS E 
BRAÇOS 

Luvas ou mangas de proteção Objetos/materiais aquecidos, choque elétrico e 
radiação 

PÉS E 
PERNAS 

Botas de borracha (PVC) Locais molhados, lamacentos ou em presença de 
substâncias tóxicas 

 Calçados de couro Lesão do pé 
INTEGRAL Cinto de segurança Queda com diferença de nível 
AUDITIVA Protetores auriculares Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 - 

Atividades e Operações Insalubres 
RESPIRATÓRIA Respirador contra poeira  Trabalhos com produção de poeira 

 
 Máscara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos 

de areia. 
 Respirador e máscara de filtro 

químico 
Poluentes atmosféricos em concentrações 
prejudiciais à saúde 

TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a quente, e de 
dobragem e armação de ferros. 
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5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

 
5.1. BANDEJAS PROTETORAS "APARA-LIXO" 

Poderá ser exigida pela municipalidade local a instalação de bandejas 
protetoras "apara-lixo", com a finalidade de evitar que fragmentos advindos da 
obra acarretem ferimentos ou danos a terceiros. A instalação das bandejas 
protetoras será de inteira responsabilidade do CONSTRUTOR, sem ônus 
adicionais para o PROPRIETÁRIO. 
 

5.2. TELAMENTO DE FACHADAS 
Serão obedecidas as recomendações da NR-18 relativas ao telamento de 
fechadas, incluídas no subtítulo "Tapumes e Plataformas de Proteção". O 
fechamento será executado com tela de arame galvanizado n° 14, no mínimo, 
e malha de 3 cm, no máximo. Admite-se o emprego de material de resistência 
equivalente. 
 

5.3. TRANSPORTE VERTICAL 
O transporte vertical de materiais e de pessoas, objeto de subtítulo especifico 
na NR-18, será executado com os equipamentos e as precauções ali 
preconizados. É terminantemente proibido o transporte simultâneo de cargas e 
pessoas. 

5.4. PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pelo CONSTRUTOR para 
prevenir riscos de incêndio no canteiro de obras. Poderá a FISCALIZAÇÃO, 
sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar hábitos de 
trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam nacos de incêndio às 
obras. 
 

5.5. Ficará o CONSTRUTOR obrigado a fornecer aos seus operários uniformes e 
crachás para sua identificação durante a execução da obra. O CONSTRUTOR 
deverá fornecer também equipamentos de segurança conforme norma P-
02.FER.01. 

 
5.6. Previamente ao início das obras, proceder à obtenção de licenças, alvarás, 

anotações, registros e aprovações exigíveis por: Prefeitura, Órgãos e 
Repartições Públicas em geral e mantenedoras; 

 
6. EXIGÊNCIAS LOCAIS 
 
6.1. O CONSTRUTOR deverá ainda atender todas e quaisquer exigências da 

Municipalidade e demais Órgãos Competentes, quanto aos aspectos de 
Proteção e Segurança do Trabalho, sem ônus adicionais para o 
PROPRIETÁRIO. 

 
6.2. SEGURO 

Para garantir os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive os ocorridos 
na via pública, durante a execução dos trabalhos e até o recebimento 
provisório, a CONTRATADA fará às suas expensas e sem qualquer ônus para 
o CONTRATANTE, 
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Seguro de Riscos de Engenharia, com valores compatíveis com os riscos 
envolvidos, nunca inferiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), respeitadas as 
disposições legais.  
O seguro deverá ser intermediado pela agência do Banco do Brasil com qual a 
CONTRATADA se relaciona. Na hipótese de atraso na conclusão da obra, por 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o referido seguro deverá ser 
prorrogado/renovado pela CONTRATADA, pelo prazo necessário à sua 
conclusão. 
 

7. HORÁRIO DE TRABALHO 
 
7.1. Conforme acordo prévio mantido com a Administração da Dependência, com a 

previsão dos horários de trabalho abaixo: 
Dias úteis: das 19:00 às 06:00h, devendo ser observado a lei do Silêncio, após 
22:00 hs. 
 
Finais de semana e feriados: horário integral; 
 
Durante o expediente, mediante acordo com a Administração local, sendo que 
os serviços que provoquem ruídos prejudiciais ao atendimento dos clientes, 
tais como utilização de serras, furadeiras, demolições, cargas explosivas para 
forro, deverão ser executados após as 19:00 h. 
 
O horário indicado no item anterior também deverá ser observado para 
retirada de entulhos da obra. 
 
Em virtude de esquema de segurança e horários de trabalho específicos das 
dependências, os serviços deverão ser programados e submetidos à prévia 
aprovação de sua ADMINISTRAÇÃO, com a qual o CONSTRUTOR deverá 
manter perfeito entendimento, principalmente quanto ao pessoal e horários de 
trabalho, de forma que não seja prejudicado ou interrompido seu 
funcionamento normal. 
 
O CONSTRUTOR deverá respeitar as regras e condições específicas de 
segurança do prédio, com especial atenção quando da execução de serviços 
em horários noturnos e em fins de semana ou feriados. 
 
Os serviços deverão ser realizados em horário diurno e nos finais de semana. 
Independente da carga horária a ser determinada, deverá ser também 
observado o horário de silêncio e as restrições a seguir: 
 
Serviços que provoquem ruídos prejudiciais aos funcionários e ao atendimento 
dos clientes, tais como utilização de serras, furadeiras, demolições, cargas 
explosivas para forro, deverão ser executados pela manhã até as 10 horas e à 
tarde após as 17 horas, obedecidas as restrições da “lei do silêncio”. 
 
Os horários de entrega de materiais serão previamente determinados em 
comum acordo com a ADMINISTRAÇÃO, obedecidas as Normas e Posturas 
da Prefeitura Local. 
 

Obs.:   A contratada deverá prever no orçamento todas as despesas relativas aos 
encargos trabalhistas, horas extras noturnas e diurnas;  
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8. QUADRO EFETIVO DA OBRA 
 
8.1. Conforme P-02.EFE.01. Deverão ser definidas equipes de trabalho em 

quantidade suficiente e compatível com o volume da obra. 
 
8.2. Deverão ser definidas equipes de trabalho com operários de comprovada 

capacidade técnica, em quantidade suficiente e compatível com o volume da 
obra, de forma que seja mantido o desenvolvimento dos serviços de acordo 
com o cronograma e o prazo contratual. 

 
8.3. O BANCO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer 

profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompetência na 
execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa 
administração e andamento dos serviços. 

 
8.4. A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 

(quarenta e oito) horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO. 
 
9. EQUIPE DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PARA COMPOR CADA  OBRA: 
  
9.1. O CONCORRENTE deverá apresentar declaração de que disponibilizará 

equipe de responsáveis técnicos para execução dos serviços, constituída por 
profissionais com as habilitações mínimas abaixo descritas, a serem 
comprovadas na assinatura do contrato e a qualquer tempo durante sua 
execução: 

  
• 01 (um)  Engenheiro Civil  
• 01 (um)  Engenheiro Eletricista 

 
OBS.: No momento da assinatura do contrato, caberá ao CONCORRENTE, 

apresentar contrato de prestação de serviço/registro profissional da equipe 
técnica abaixo relacionada, para o em que a empresa tenha sido deflagrada 
vencedora. 

 
• 01 (um)  Engenheiro Civil (Residente) 
• 01 (um)  Engenheiro Eletricista 
• 01 (um)   Encarregado/Mestre de Obras 

 
 
9.2. Os técnicos disponibilizados para a equipe técnica mínima não poderão 

atender concomitantemente a mais de 01 (um) roteiro proveniente desta 
licitação. 

 
9.3. A comprovação da disponibilidade da equipe técnica exigida neste item se 

dará pela apresentação, na data da contratação, de: 
 
9.4. Relação dos profissionais de nível superior objeto da declaração que 

comporão a equipe técnica responsável na execução dos trabalhos. A 
substituição desse(s) profissional(is) só será admitida, em qualquer tempo, por 
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outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos 
relevantes, justificáveis pelo CONCORRENTE e aceitos pelo Banco. 

 
9.5. Registro profissional/contrato de trabalho de cada profissional apresentado 

para atendimento ao disposto neste item. 
 
9.6. Currículo dos profissionais de nível superior objeto da declaração exigida 

neste item. 
 
10. PRAZO GLOBAL: 
 
10.1. Os prazos de cada evento serão estabelecidos conforme a tabela abaixo. 

Dependendo da complexidade da obra bem como da quantidade de serviços 
executados, os prazos poderão sofrer alterações, sempre a critério da 
Fiscalização do Banco.  

 
 
Valores correspondentes aos 

prazos de intervenção 
Prazo de execução dos 

serviços em dias 
Número máximo de parcelas  

R$ PRAZO MÁXIMO EM DIAS NÚMERO DE PARCELAS  

Obras até R$ 80.000,00 30 Até 02 parcelas 
Obras de R$ 80.001,00 até 
R$180.000,00 

45 Até 03 parcelas 

Obras de R$180.001,00 até R$ 
400.000,00 

60 Até 04 parcelas 

Obras acima de R$ 400.000,00 90 Até 06 parcelas 
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1.0. NORMAS 

Conforme resolução CONFEA 530/2011. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. A A.R.T. define, para efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento, obra ou serviço, tendo valor de um contrato. Mas para 
isso, ela deve ser registrada no CREA onde for executada a atividade 
técnica. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Ficará o construtor obrigado a fornecer as ARTs dos responsáveis 
técnicos para a fiscalização no ato da implantação da obra. 

 

3.2. Emitir a ART, deixando cópia da obra para fiscalização por parte do 
CREA.  

 

3.3. Os valores serão fixados segundo as definições estabelecidas na 
resolução 530/2011 do CONFEA.  
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1.0. NORMAS 

Conforme resolução CONFEA 530/2011. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. A A.R.T. define, para efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento, obra ou serviço, tendo valor de um contrato. Mas para 
isso, ela deve ser registrada no CREA onde for executada a atividade 
técnica. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Ficará o construtor obrigado a fornecer as ARTs dos responsáveis 
técnicos para a fiscalização no ato da implantação da obra. 

 

3.2. Emitir a ART, deixando cópia da obra para fiscalização por parte do 
CREA.  

 

3.3. Os valores serão fixados segundo as definições estabelecidas na 
resolução 530/2011 do CONFEA. 
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1.0. NORMAS 

Conforme resolução CONFEA 530/2011. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

A A.R.T. define, para efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento, obra ou serviço, tendo valor de um contrato. Mas para 
isso, ela deve ser registrada no CREA onde for executada a atividade 
técnica. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Ficará o construtor obrigado a fornecer as ARTs dos responsáveis 
técnicos para a fiscalização no ato da implantação da obra. 

 

3.2. Emitir a ART, deixando cópia da obra para fiscalização por parte do 
CREA.  

 

3.3. Os valores serão fixados segundo as definições estabelecidas na 
resolução 530/2011 do CONFEA. 
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1.0. NORMAS 

Conforme padrão BB – Desenhos e simbologias e NBR 10067 – Princípios 
gerais de representação em desenho técnico;  

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Após a completa execução da obra, caberá ao CONSTRUTOR à 
apresentação dos projetos arquitetônicos, hidráulico-sanitários, elétricos, 
“as built”, em papel sulfite 75 gr/m2 (qualidade norma / final) para revisão. 

 

Serão fornecidos tantos conjuntos, deste mesmo tipo, quantos forem 
necessários até que o conteúdo dos arquivos seja aceito pelo Banco. 
Quanto da revisão for aceita, mediante comunicação do engenheiro do 
Banco, o CONSTRUTOR entregará então os arquivos não comprimidos, 
gravados em CD-Rom normal, padrão multi sessões, deixando em aberto 
para sessões futuras (sem fechamento final para gravação), devidamente 
etiquetado conforme determinado pelo CENOP BH(MG), em arquivos 
AutoCAD, versão R 2002 ou compatível;  

 

2.2. Este item é parte integrante das condições de recebimento provisório da 
obra. 

 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Após a completa execução da obra, caberá ao CONSTRUTOR a 
apresentação dos projetos “as built”, em papel sulfite75 g/cm2 e em 
compact disk (CD), em arquivos AutoCad R2002 ou compatível. 

 

3.2. Ao término dos serviços, deverá a Construtora efetuar a atualização (“as 
built”) de todos os projetos referentes aos serviços executados na obra 
(Arquitetura, Elétrica, Rede Local, CFTV, Alarme etc.). 

 

3.3. O projeto arquitetônico atualizado deverá ter apenas uma prancha por 
pavimento, na qual serão indicados os acabamentos de pisos, paredes, 
tetos e mobiliário (layout). 
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3.4. As notações de “existente”, hachuras de locais a demolir ou construir, 
indicações de layouts antigos e quantificação de mobiliário deverão ser 
eliminados das pranchas. 

 

3.5. Os arquivos (meio magnético) dos projetos deverão ser nomeados 
conforme a nomenclatura padrão, fornecida pelo Banco do Brasil. 

 

3.6. Todos os projetos deverão ser desenhados rigorosamente de acordo 
com o esquema de layers adotado pela Engenharia do Banco do Brasil. 

 

3.7. Deverá ser entregue à Fiscalização do Banco uma via plotada de cada 
projeto (nas mesmas escalas fornecidas pelo Banco originalmente) e em 
CD-R (desenhos em AutoCAD, versão R2002, separados por área de 
projeto). 

 

3.8. É vedada a inclusão, em um mesmo CD, de projetos de áreas distintas 
(arquitetura e elétrica, por exemplo). 

 

3.9. Os CDs deverão ser identificados, discriminando a área de projeto e 
nome de todos os arquivos que contêm. 

 

3.10. A entrega dos projetos conforme exposto é condição para o 
Recebimento Provisório da obra e liberação da última parcela. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.01 

                IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ATÉ R$180.00 0,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-02.INS.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Para a administração de obra até R$180.000,00 o construtor deverá 
disponibilizar: 

2.1.1. 01 (um) Engenheiro Civil de formação Pleno com carga horária 
de 08 (oito) horas mensais; 

2.1.2.  01 (um) Engenheiro Civil de formação Junior com carga horária 
de 40 (quarenta) horas mensais; 

2.1.3. 01(um) Engenheiro Mecânico com carga horária de 08 (oito) 
horas mensais; 

2.1.4. 01(um) Engenheiro Eletricista com carga horária de 08 (oiti) 
horas mensais; 

2.1.5. 01 (um) Encarregado de obras ou mestre de obras durante todo 
o mês em período integral. 

 

2.2. Deverá ser fornecido previamente à fiscalização, currículo dos 
colaboradores supracitados, além de comprovação da capacitação técnica 
solicitada em edital. 

 

2.3. A constatação de ausência da obra sem prévia comunicação/justificativa 
à fiscalização ensejará a substituição imediata dos profissionais. 

 

2.4. Os Engenheiros deverão possuir autonomia de trabalho, sendo-lhes 
imputadas as responsabilidades referentes aos atrasos, má execução ou 
mesmo inexecução dos serviços, conforme as especificações vigentes. 

 

2.5. No transcorrer da obra é imprescindível a presença do engenheiro 
residente nos períodos estipulados e a presença em tempo integral do 
encarregado ou mestre de obras. Na ausência de qualquer do profissional, 
as atividades serão automaticamente suspensas, sem que haja prejuízo ao 
prazo contratual, até que comprovado o retorno do profissional habilitado 

 
2.6. Competirá ao CONSTRUTOR informar os nomes, filiação, data de 

nascimento, respectivos números das carteiras de identidade e atestado de 
bons antecedentes dos colaboradores autorizados a trabalhar na obra. 

 
2.7. Caberá ao CONSTRUTOR exercer enérgica vigilância das instalações 

provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos 
que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.01 

                IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ATÉ R$180.00 0,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

2.8. Foram considerados nesta Administração de Obra, os gastos com 
Água, Luz e Telefone, durante a execução da obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.02 

                IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA DE R$ 180.00 1,00 A R$400.000,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-02.INS.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Para a administração de obra até R$180.000,00 o construtor deverá 
disponibilizar: 

2.1.1. 01 (um) Engenheiro Civil de formação Pleno com carga horária 
de 15 (quinze) horas mensais; 

2.1.2.  01 (um) Engenheiro Civil de formação Junior com carga horária 
de 60 (sessenta) horas mensais; 

2.1.3. 01(um) Engenheiro Mecânico com carga horária de 15 (quinze) 
horas mensais; 

2.1.4. 01(um) Engenheiro Eletricista com carga horária de 15 (quinze) 
horas mensais; 

2.1.5. 01 (um) Encarregado de obras ou mestre de obras durante todo 
o mês em período integral. 

 

2.2. Deverá ser fornecido previamente à fiscalização, currículo dos 
colaboradores supracitados, além de comprovação da capacitação técnica 
solicitada em edital. 

 

2.3. A constatação de ausência da obra sem prévia comunicação/justificativa 
à fiscalização ensejará a substituição imediata dos profissionais. 

 

2.4. Os engenheiros/arquitetos residentes deverão possuir autonomia de 
trabalho, sendo-lhes imputadas as responsabilidades referentes aos 
atrasos, má execução ou mesmo inexecução conforme as especificações 
vigentes. 

 

2.5. Para o transcorrer da obra é imprescindível a presença do engenheiro 
residente. As atividades serão automaticamente suspensas, sem que haja 
prejuízo ao prazo contratual, até que comprovado o retorno do profissional 
habilitado 

 
2.6. Competirá ao CONSTRUTOR informar os nomes, filiação, data de 

nascimento, respectivos números das carteiras de identidade e atestado de 
bons antecedentes dos colaboradores autorizados a trabalhar na obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.02 

                IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA DE R$ 180.00 1,00 A R$400.000,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

2.7. Caberá ao Construtor exercer enérgica vigilância das instalações 
provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos 
que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos. 

 
2.8. Todas as instalações provisórias são de responsabilidade do 

CONSTRUTOR, não passiveis de aditivos. A mão de obra deverá ser 
prevista e os materiais deverão ser previstos na orçamentação da obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.03 

                IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ACIMA DE R$4 00.000,00  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-02.INS.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Para a administração de obra de R$150.001,00 à R$300.000,00, o 
construtor deverá disponibilizar: 

2.1.1.  01 (um) Engenheiro Civil de formação Pleno com carga horária 
de 20 (vinte) horas mensais; 

2.1.2. 01 (um) Engenheiro Civil de formação Junior com carga horária 
de 80 (oitenta) horas mensais; 

2.1.3. 01(um) Engenheiro Mecânico com carga horária de 20 (vinte) 
horas mensais; 

2.1.4. 01(um) Engenheiro Eletricista com carga horária de 20 (vinte) 
horas mensais; 

2.1.5. 01 (um) encarregado de obras ou mestre de obras durante todo 
o mês em período integral. 

 

2.2. Deverá ser fornecido previamente à fiscalização, currículo dos 
colaboradores supracitados, além de comprovação da capacitação técnica 
solicitada em edital. 

 

2.3. A constatação de ausência da obra sem prévia comunicação/justificativa 
à fiscalização ensejará a substituição imediata dos profissionais. 

 

2.4. Os engenheiros/arquitetos residentes deverão possuir autonomia de 
trabalho, sendo-lhes imputadas as responsabilidades referentes aos 
atrasos, má execução ou mesmo inexecução conforme as especificações 
vigentes. 

 

2.5. Para o transcorrer da obra é imprescindível a presença do engenheiro 
residente. As atividades serão automaticamente suspensas, sem que haja 
prejuízo ao prazo contratual, até que comprovado o retorno do profissional 
habilitado 

 
2.6. Competirá ao CONSTRUTOR informar os nomes, filiação, data de 

nascimento, respectivos números das carteiras de identidade e atestado de 
bons antecedentes dos colaboradores autorizados a trabalhar na obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.03 

                IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ACIMA DE R$4 00.000,00  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

2.7. Caberá ao Construtor exercer enérgica vigilância das instalações 
provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos 
que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos. 

 
2.8. Todas as instalações provisórias são de responsabilidade do 

CONSTRUTOR, não passiveis de aditivos. A mão de obra deverá ser 
prevista e os materiais deverão ser previstos na orçamentação da obra. 
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CENOP BH (MG)       ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.04 

IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
ALUGUEL DE ANADAIME FACHADEIRO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme NR 18. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Será considerado andaime fachadeiro conjuntos constituídos de 
colunas, barras e pisos que juntos formam um painel, forrando uma 
determinada superfície, por exemplo, uma parede, e devem ser travadas 
sobre ela, o que permite um trabalho contínuo. 

2.2. O construtor deverá observar todas as premissas da na NR 18, em 
especial o subitem 18.15 

2.3. A montagem, desmontagem e acondicionamento do andaime são de 
responsabilidade do construtor, e já estão inseridos na composição do 
serviço. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive 
nas cabeceiras, em todo o perímetro, conforme subitem 18.13.5, com 
exceção do lado da face de trabalho. 
 

3.2. Os andaimes fachadeiros não devem receber cargas superiores às 
especificadas pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuída de modo 
uniforme, sem obstruir a circulação de pessoas e ser limitada pela 
resistência da forração da plataforma de trabalho. 

 
3.3. Os acessos verticais ao andaime fachadeiro devem ser feitos em 

escada incorporada a sua própria estrutura ou por meio de torre de acesso. 
 
3.4. A movimentação vertical de componentes e acessórios para a 

montagem e/ou desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por 
meio de cordas ou por sistema próprio de içamento. 

 
3.5. Os montantes do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados 

com parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similar. 
 
3.6. Os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos 

e/ou funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, devem 
ser contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similar. 

 
3.7. As peças de contraventamento devem ser fixadas nos montantes por 

meio de parafusos, braçadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente 
travados ou contrapinados, de modo que assegurem a estabilidade e a 
rigidez necessárias ao andaime. 

 
3.8. Os andaimes fachadeiros devem dispor de proteção com tela de arame 

galvanizado ou material de resistência e durabilidade equivalentes, desde a 
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CENOP BH (MG)       ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.04 

IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
ALUGUEL DE ANADAIME FACHADEIRO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

primeira plataforma de trabalho até pelo menos 2,00m (dois metros) acima 
da última plataforma de trabalho. 
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CENOP BH (MG)      ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.05 

IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
ALUGUEL DE ANADAIME TUBULAR TIPO TORRE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

1.0. NORMAS 

Conforme NR 18. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Será considerado andaime tubular painéis modulares tubulares que, 
montados dois a dois, formam torres com elementos de travamento 
apoiados sobre bases ou rodas. 

 

2.2. O construtor deverá observar todas as premissas da NR 18, em 
especial o subitem 18.15 

 

2.3. A montagem, desmontagem e acondiconamento do andaime é de 
responsabilidade do construtor, e já estão inseridos na composição do 
serviço. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Para andaimes fixos: 
 

3.1.1. Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas 
sobre base sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e às 
cargas transmitidas. 

 
3.1.2. É proibido trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que 

possuam altura superior a 2,00m (dois metros) e largura inferior 
a 0,90m (noventa centímetros). 

 
3.1.3. É proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificação 

sem que haja proteção adequada fixada à estrutura da mesma. 
 

3.1.4. É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com 
trabalhadores sobre os mesmos. 

 
3.1.5. Os andaimes cujos pisos de trabalho estejam situados a mais de 

1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de altura devem ser 
providos de escadas ou rampas. 

 
3.1.6. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar materiais 

deve ser escolhido, de modo a não comprometer a estabilidade 
e segurança do andaime. 

 
3.1.7. A estrutura dos andaimes deve ser fixada à construção por meio 

de amarração e entroncamento, de modo a resistir aos esforços 
a que estará sujeita. 
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CENOP BH (MG)      ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.05 

IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
ALUGUEL DE ANADAIME TUBULAR TIPO TORRE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

 
3.1.8. As torres de andaimes não podem exceder, em altura, 4 (quatro) 

vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não 
estaiadas. 

 
3.2. Para andaimes moveis: 
 

3.2.1. Os rodízios dos andaimes devem ser providos de travas, de 
modo a evitar deslocamentos acidentais. 

 
3.2.2. Os andaimes móveis somente poderão ser utilizados em 

superfícies planas. 
 

 
Obs.: A utilização de andaimes tipo torre, somente serão autorizadas/remuneradas 

quando comprovadamente haja impossibilidade de execução por meio de 
cavaletes/escadas. Atividades cujo patamar seja inferior ou igual a 2,0m de 
altura, não necessitarão de montagem de andaime, desta forma quaisquer 
serviços em locais com pé-direito inferior a 4,10m não serão passiveis de pleito 
de locação de andaime. 

 Os serviços passíveis de uso de ferramentas extensoras (exemplo pintura), 
também não fazem jus à locação de andaimes. 

 Serviços eventuais, como recortes de pintura, deverão ser realizados com a 
utilização de escadas. 
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CENOP BH (MG)   ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.06 

IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA OPERÁRIOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Para o recebimento das despesas com aluguel de residência, a 
contratada deverá enviar à fiscalização cópia da guia de recolhimento do 
FGTS e de informações à previdência social (GFIP), devidamente quitada. 

 

1.2. No caso dos prestadores de serviços, deverá ser apresentada nota 
fiscal, constando matrícula de cadastro especifico no INSS (CEI) quando 
aplicável, e retenção do valor referente à contribuição do INSS recolhido. 

 

1.3. Para cidades com distâncias superiores a 50 km (referência: Google 
maps) da capital, será considerada valor de mercado para aluguel de 
residência, custos com consumo de energia, água e gás, impostos e 
empregada doméstica. 

 

1.4. Para efeito de cálculo foi considerado aluguel de residência de 5 
dormitórios, com ocupação estimada de 3 funcionários por dormitório. 

2.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. Os valores/quantidades de aluguel de residência pagos serão apurados 
no confronto das informações dos parágrafos anteriores com a lista de 
colaboradores previamente fornecida pela contratada à fiscalização. 
 

2.2. Para efeito de cálculo inicial da obra, no momento de sua contratação, 
serão estimados em comum acordo, fiscalização x contratada. Após a obra 
os aditivos e/ou supressões pertinentes serão realizadas mediante 
cumprimento dos critérios estabelecidos nos parágrafos anteriores. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.07 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           BOTA FORA DE ENTULHO CAÇAMBA 6 M³ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
2.1. Será de exclusiva responsabilidade do construtor os transportes 

horizontais e verticais, e a retirada de todo o entulho, materiais de 
demolição e limpeza da obra. 
 

2.2. O descarte será considerado como feito em caçamba de volume igual a 
6 m³. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Será definido previamente pelo CONSTRUTOR junto à fiscalização, os 
horários de retirada de entulhos, bem como locais para depósito de 
materiais, observadas as legislações municipais. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.08 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAM ENTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor deverá executar toda e qualquer demolição e/ou remoção 
de materiais necessária à execução da reforma, de acordo com os projetos 
e especificações com atenção especial para a demolição das alvenarias 
autoportantes e elementos estruturais, tais, como pilares, vigas e lajes. 
 

3.2. Quando da utilização desta composição no orçamento, o construtor 
devera demolir toda a alvenaria com todas as partes que a compõe, 
incluindo chapisco, emboço, reboco e revestimentos. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.10 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO MANUAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o concreto armado (manual), conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte 
do material se for o caso. 
 

3.2. Será considerado demolição de concreto armado manual, quando o 
mesmo possuir ferragens em sua composição e a demolição ocorrer sem a 
utilização de ferramenta elétrica. 

 
3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 

composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

28



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.09 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ENCHIMENTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir a camada de enchimento, inclusive retirada 
de camada de regularização, conforme projeto específico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e descarte do material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.11 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o concreto simples (manual), conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte 
do material se for o caso. 
 

3.2. Será considerado demolição de concreto simples manual, quando o 
mesmo não for armado e a demolição ocorrer sem a utilização de 
ferramenta elétrica ou pneumática. 

 
3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 

composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.12 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE ELÉT RICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o concreto com martelete elétrico, conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte 
do material se for o caso. 
 

3.2. Será considerado demolição de concreto com martelete elétrico, quando 
a demolição ocorrer com a utilização de ferramenta elétrica. 

 
3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 

composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.13 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO/CAMADA DE REGUL ARIZAÇÃO SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o contra-piso/camada de regularização 
sobre lastro de concreto, conforme projeto específico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e descarte do material se for o caso. 
 

3.2. Não será considerado demolição de contra-piso em separado da 
camada de regularização, tendo em vista que o mesmo ocorre 
concomitantemente e já esta incluído na composição do serviço 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.14 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PAR A TELHADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir a estrutura de madeira para telhado, 
conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
descarte do material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.15 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE FORRO FALSO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o forro falso sendo ele de estuque, fibra-
mineral, gesso, metálico ou PVC, inclusive a remoção da estrutura, 
conforme projeto especifico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
descarte do material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.16 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor deverá executar toda e qualquer demolição e/ou remoção 
de materiais necessária à execução da reforma, de acordo com os projetos 
e especificações com atenção especial para a demolição das alvenarias 
autoportantes e elementos estruturais, tais, como pilares, vigas e lajes. 
 

3.2. Quando da utilização desta composição no orçamento, o construtor 
devera demolir a laje pré-fabricada, incluindo capeamento. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e descarte do material. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.17 
              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 

           DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDAD O DE CONCRETO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir a pavimentação com pré-moldado de 
concreto, inclusive retirada de camada de regularização, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte do 
material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.18 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           DEMOLIÇÃO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE C ONCRETO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o cimentado sobre lastro de concreto, 
inclusive retirada de camada de regularização, conforme projeto específico. 
Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte do material se for o 
caso. 
 

3.2. Será considerado demolição de cimentado sobre lastro de concreto 
quando houver piso cimentado com juntas de madeira sobre base rígida de 
concreto, e mantido o contra-piso. Não será considerada demolição em 
separado quando os pisos forem demolidos simultaneamente. 

 
3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 

composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.19 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 DEMOLIÇÃO DE PISOS EM MÁRMORE/GRAN ITO COM REAPROVEITAMENTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera retirar os pisos, sendo mármore ou granito, 
conforme projeto específico, de forma a garantir o maior aproveitamento 
possível do material retirado, mantendo sua integridade. 
  

3.2. O material deve ser acondicionado em local definido em conjunto com a 
administração e fiscalização, observadas as condições de seu estoque, de 
forma à garantir a conservação dos pisos para a sua reutilização. 

 
3.3. Neste caso o pagamento fica condicionado ao aproveitamento do piso. 

Se não for possível reutiliza-lo será considerado como demolição de piso 
em geral. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.19 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 DEMOLIÇÃO DE PISOS EM MÁRMORE/GRAN ITO COM REAPROVEITAMENTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

3.4. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

39



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.20 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 DEMOLIÇÃO DE PISOS EM GERAL (LADRI LHO HIDRÁULICO, CERÂMICA, 

PORCELANATO, MÁRMORE, GRANITO, PEDRA E MADEIRA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir os pisos (manual), sendo eles de ladrilho 
hidráulico, cerâmica, porcelanato, pedra ou madeira, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte do 
material se for o caso. 
 

3.2. Será considerado demolição de pisos manual, quando o mesmo ocorrer 
sem a utilização de ferramenta elétrica ou pneumática. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.21 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 DEMOLIÇÃO DE PLATAFORMA DE ATENDIM ENTO EM ALVENARIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir a plataforma de atendimento em alvenaria, 
inclusive retirada de camada de regularização, conforme projeto específico. 
Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte do material se for o 
caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.22 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o revestimento cerâmico, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte do 
material se for o caso. 
 

3.2. A demolição do revestimento cerâmico será considerado apenas 
quando a superfície onde esta aplicada se mantenha intacta. Não será 
considerada demolição de revestimento cerâmico em separado do emboço 
com chapico, tendo em vista que os dois, quando for o caso, ocorrem 
concomitantemente. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.23 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAM ASSA (REBOCO/EMBOÇO) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o revestimento com argamassa, conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte 
do material se for o caso. 
 

3.2. A demolição do revestimento com argamassa será considerado apenas 
quando a superfície onde esta aplicada se mantenha intacta e não possua 
revestimento.  
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.24 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM MÁRMORE /GRANITO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera demolir o revestimento com mármore ou granito, 
conforme projeto especifico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
descarte do material se for o caso. 
 

3.2. A demolição do revestimento com mármore ou granito será considerada 
apenas quando a superfície onde esta aplicada se mantenha intacta. Não 
será considerada demolição de revestimento com mármore ou granito em 
separado do emboço com chapisco, tendo em vista que os dois, quando for 
o caso, ocorrem concomitantemente. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.25 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              DESFIXAÇÃO DE TAA/TTE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera desafixar o terminal de auto atendimento ou o 
terminal de tesouro eletrônico, conforme projeto especifico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e acondicionamento dos equipamentos e a 
manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.26 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              DESINSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE PGDM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-29.CAP.01 e P-29.COR.01. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. A desmontagem deverá ser efetuada seguindo as orientações do 
manual do fabricante. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMOLIÇÕES: 
 

3.1. O construtor deverá executar a remoção da PGDM de acordo com os 
projetos e especificações, sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. Caberá ao construtor empenhar para a atividade profissional com 
comprovada capacidade técnica para execução do serviço sem causar 
dano ao funcionamento do equipamento. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.30 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              ESTAÇÃO DE TRABALHO - DESMONTAGEM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. PNORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera remover a estação de trabalho, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.27 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              DESMONTAGEM/ RETIRADA DE ARMÁRIO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera desmontar ou retirar o armário, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte do 
material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.28 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              DIVISÓRIA LEVE - MONTAGEM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A montagem da divisória leve obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no 
que for aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A montagem de divisória leve será considerada apenas quando se tratar 
de remanejamento de divisória existente, para montagem de divisórias 
novas a composição já contempla a montagem. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera instalar a divisória Leve, sendo de sua 
responsabilidade o transporte e montagem do material e a manutenção de 
sua integridade. Seguindo as especificações definidas em projeto 
especifico. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.29 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              DIVISÓRIA LEVE - REMOÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera remover a divisória leve, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte do 
material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.31 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              ESTAÇÃO DE TRABALHO - MONTAGEM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A montagem das estações de trabalho obedecerá ao disposto nas normas 
abaixo, no que for aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A montagem da estação de trabalho será considerada apenas quando 
se tratar de remanejamento de estação existente, para montagem de novas 
estações a composição já contempla a montagem. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera instalar a estação de trabalho. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e montagem do material e a manutenção de 
sua integridade. Seguindo as especificações definidas em projeto 
especifico. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.32 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              FIXAÇÃO DE TAA/TTE – INCL. POSICIONAM ENTO DO EQUIPAMENTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A fixação dos terminais de auto-atendimento ou terminal de tesouro eletrônico 
obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A fixação do terminal de auto-atendimento ou do terminal de tesouro 
eletrônico leve será considerada apenas quando se tratar de equipamento 
existente, para equipamentos novos a fixação é feita pela empresa 
fornecedora do equipamento. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera fixar o terminal de auto-atendimento ou o terminal 
de tesouro eletrônico. Sendo de sua responsabilidade a manutenção de 
sua integridade, o transporte e posicionamento dos equipamentos de 
acordo com projeto a ser fornecido. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.33 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              ESTAÇÃO DE TRABALHO - DESMONTAGEM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera desmontar o guichê de caixa, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.34 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              GUICHÊ DE CAIXA – MONTAGEM E REVISÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A montagem do guichê de caixa obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no 
que for aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A montagem do guichê de caixa será considerada apenas quando se 
tratar de remanejamento de guichê existente, para montagem de guichês 
novos a composição já contempla a montagem. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera instalar o guichê de caixa. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e montagem do material e a manutenção de 
sua integridade. Seguindo as especificações definidas em projeto 
especifico. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

 
3.3. Nos casos em que se preveja a reinstalação do guichê em outro ponto, 

observar que a contratada deverá prover manutenção/regulagem para 
garantir o perfeito funcionamento no local futuro. Para os casos de 
impossibilidade de manutenção, a fiscalização deverá ser comunicada 
previamente à desmontagem.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.35 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              LETREIRO - DESMONTAGEM/ACONDICIONAMEN TO - PARA 

REAPROVEITAMENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à remoção de letreiro completo - com 
utilização de andaime, conforme projeto específico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e acondicionamento do material e a 
manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.40 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              PISO ELEVADO – MONTAGEM DE PISO ELEVA DO REAPROVEITADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A montagem do piso elevado obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no 
que for aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A montagem do piso elevado a ser reaproveitado será considerada 
apenas quando se tratar de remanejamento de piso existente, para 
montagem de novos pisos a composição já contempla a montagem. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera instalar montar o piso elevado a ser reaproveitado. 
Sendo de sua responsabilidade o transporte e montagem do material e a 
manutenção de sua integridade, substituindo laminado e borda se 
necessário, seguindo as especificações definidas em projeto especifico. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.41 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.PLA.01 Placa de Obra 

 

Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício d as profissões do Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências. 

 

Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de 
identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

 

 

 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O CONSTRUTOR fornecerá e instalará 1 (uma) placa de obra, de 
acordo com o item 2.1. do P-02.PLA.01. 

 

2.2. A placa aludida no item precedente terá as dimensões de 2050mm x 
2050mm. 

 

2.3. As características das placas estão indicadas no item 2.3, do P-
02.PLA.01. 

 

2.4. Os dados dos autores dos projetos, que deverão constar da placa, 
serão fornecidos oportunamente pela CSL BH - Engenharia. 

 

2.5. O CONSTRUTOR instalará circuito para iluminação noturna, 
ininterrupta, da placa de obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.41 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

2.6. A instalação a que se refere o item anterior apresentará características 
de segurança e será compatível com a área e o acabamento das placas. 

 

2.7. Textos para a placa: 
 

2.7.1. Nome do Departamento: CSL Belo Horizonte MG 

2.7.2. Número, cidade e UF da Residência: CSL Belo Horizonte MG 

2.7.3. Nome dos Responsáveis Técnicos e números do CREA: serão 
fornecidos pela CSL CSL BH - Engenharia quando da 
contratação da obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.41 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

2.8. A placa deverá ser pintada a esmalte sintético, com os textos 
compostos em alfabeto univers, italic, e com as demais características 
indicadas a seguir. 

 
 ESPESSUR

A 
TIPO COR FUNDO 

Marca e logotipo extra bold caixa alta azul amarelo 

Nome do 
Departamento 

Bold caixa alta/baixa azul branco-neve-
acetinado 

Número, cidade e UF 
da Residência 

Bold caixa alta/baixa azul branco-neve-
acetinado 

Nomes dos 
responsáveis técnicos 
e números do CREA 

Bold caixa alta/baixa azul branco-neve-
acetinado 

Textos com as áreas 
de atuação e sigla 
“CREA” 

Light caixa alta/baixa azul branco-neve-
acetinado 

Nome da dependência 
e UF 

Bold  caixa alta azul amarelo 

Tipo da obra Bold caixa baixa azul amarelo 

Linhas entre réguas 10 mm - azul - 

 

 

 

3.0. APLICAÇÃO 
 

3.1. Fachada do prédio, em local a ser definido pela Fiscalização. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.41 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

MODELO DE PLACA DE OBRA 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.36 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              LETREIRO - MONTAGEM C/REAPROVEITAMENT O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Externa, Item 2, sub-item 2.1.2 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A montagem do letreiro será considerada apenas quando se tratar de 
remanejamento de letreiro existente, para montagem de letreiros novos a 
composição já contempla a montagem. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera instalar letreiro. Sendo de sua responsabilidade o 
transporte e montagem do material e a manutenção de sua integridade. 
Seguindo as especificações definidas em projeto especifico. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

 
3.3. Nos casos em que se preveja a reinstalação do letreiro em outro ponto, 

observar que a CONTRATADA deverá prover manutenção/regulagem 
(troca de película, funilaria, pintura e revisão da parte elétrica) para garantir 
o perfeito funcionamento no local futuro. Para os casos de impossibilidade 
de manutenção a fiscalização deverá ser comunicada previamente a 
desmontagem. 

61



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.37 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              LETREIRO - REMOÇÃO S/ REAPROVEITAMENT O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à remoção de letreiro completo - com 
utilização de andaime, conforme projeto específico. Sendo de sua 
responsabilidade o descarte do material. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.38 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              LONA PRETA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Lona plástica a base de polietileno de baixa densidade produzido por 
extrusão em matriz circular, mínimo de 150 micra, na coloração preta. 

1.2. É de responsabilidade do construtor a proteção de qualquer superfície 
ou objeto que se faça necessário. 

2.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. O construtor devera fornecer lona preta para proteção de superfícies 
sujeitas a intempéries, áreas sujeitas a interferências/sujidades causadas 
pela obra e para proteção de áreas concretadas em processo de cura. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.39 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              PISO ELEVADO – DESMONTAGEM E REMOÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel ou perdas de materiais quando desmontados. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera remover e desmontar o piso elevado, conforme 
projeto especifico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

64



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.42 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RASGO E FECHAMENTO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera embutir as tubulações em rasgos executados em 
alvenaria, e cobri-los com argamassa pré-fabricada. 
 

3.2. As instalações devem possuir registro fotográfico antes de seu 
fechamento, sob pena de demolição para conferencia pela fiscalização. 

 
3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 

composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.43 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RECOLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIO S EXISTENTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A montagem das louças e metais obedecerá ao disposto nas normas abaixo, 
no que for aplicável: 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A instalação dos equipamentos sanitários será considerada apenas 
quando se tratar de remanejamento de louças e metais existentes, para 
montagem de novos equipamentos a composição já contempla a 
montagem. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera recolocar os equipamentos sanitários com os 
acessórios existentes de acordo com projeto a ser fornecido. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e a montagem do material e a manutenção 
de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

66



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.44 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE FERRO/AÇO E F ERRAGENS EXISTENTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A montagem das portas obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A instalação da porta de aço ou ferro com as ferragens existentes será 
considerada apenas quando se tratar de remanejamento de porta existente, 
para montagem de novas portas a composição já contempla a montagem. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera recolocar a porta de aço ou ferro com as ferragens 
existentes de acordo com projeto a ser fornecido. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e a montagem do material e a manutenção 
de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

67



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.50 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE CARPETE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à remoção do carpete, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e descarte do 
material. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.45 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA E FER RAGENS EXISTENTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A montagem das portas obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A instalação da porta de madeira com as ferragens existentes será 
considerada apenas quando se tratar de remanejamento de porta existente, 
para montagem de novas portas a composição já contempla a montagem. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera recolocar a porta de madeira com as ferragens 
existentes de acordo com projeto a ser fornecido. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e a montagem do material e a manutenção 
de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.46 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RECOLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/LAMINA DO COM FERRAGENS 

EXISTENTES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A instalação do vidro temperado ou laminado com as ferragens existentes 
obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A instalação do vidro temperado ou laminado com as ferragens 
existentes será considerada apenas quando se tratar de remanejamento de 
vidraçaria existente, para montagem de novas vidraçarias a composição já 
contempla a montagem. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera recolocar o vidro temperado ou laminado com as 
ferragens existentes de acordo com projeto a ser fornecido. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e a montagem do material e a manutenção 
de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.47 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REINSTALAÇÃO DE PGDM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A instalação da PGDM obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A instalação da PGDM leve será considerada apenas quando se tratar 
de equipamento existente, para equipamentos novos a fixação é feita pela 
empresa fornecedora do equipamento. 

 

2.2. A montagem deverá ser efetuada seguindo as orientações do manual 
do fabricante 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera instalar a PGDM. Sendo de sua responsabilidade a 
manutenção de sua integridade, o transporte e posicionamento do 
equipamento de acordo com projeto a especifico. 
 

3.2. Caberá ao construtor empenhar para a atividade profissional com 
comprovada capacidade técnica para execução do serviço. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

 
3.4. Nos casos onde a PGDM não tenha sido retirada pela contratada e 

apresentar falta de qualquer peça, esta deverá ser comunicada 
previamente à fiscalização. 

 
3.5. Quando a retirada for objeto da contratada, caberá a esta, garantir o 

perfeito funcionamento não cabendo cobrança de aditivo caso seja 
necessária a substituição de peças não comunicadas previamente à 
fiscalização. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.48 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMANEJAMENTO DE MOVEIS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder o remanejamento dos moveis, tais como 
mesas de atendimento, arquivos, armários altos e baixos, longarinas, etc. 
conforme projeto especifico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.49 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE BIOMBO DE ATENDIMENTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera remover o biombo de atendimento, conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.51 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS (JANEL A, GRADE, GUARDA CORPO 

COM E SEM CORRIMÃO) COM OU SEM REAPROVEITAMENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada dos elementos metálicos tais 
como: esquadrias, janelas, grades, guarda corpo com e sem corrimão, com 
ou sem reaproveitamento, conforme projeto especifico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e acondicionamento do material e a 
manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.52 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INC LUSIVE BATENTE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada das esquadrias de madeira, 
inclusive batente, conforme projeto especifico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e acondicionamento do material e a 
manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.53 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇ ÃO MECÂNICA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à remoção de impermeabilização e 
proteção mecânica, conforme projeto especifico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e descarte do material. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.54 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO INSTALAÇÕES DE LÓGICA/ELÉTRIC A E CFTV 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada de todas as instalações 
elétricas, lógica e CFTV, que não serão reaproveitadas. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e descarte do material. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.55 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRI AS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada de todas as instalações hidro 
sanitárias que não serão reaproveitadas. Sendo de sua responsabilidade o 
transporte e descarte do material. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.56 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO/EMBORRACHADO  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à remoção de piso vinílico ou 
emborrachado, conforme projeto específico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e descarte do material. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

79



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.57 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera remover o reservatório de água. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e acondicionamento do material e a 
manutenção de sua integridade, quando for solicitado pela fiscalização. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.58 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder a remoção de revestimento laminado, 
conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.50 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTA DE FERRO/ AÇO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera remover a porta de aço ou ferro, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.60 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTA DE MADEIR A 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera remover a porta de madeira, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.61 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RETIRADA DE BANCADAS EM MÁRMORE OU GR ANITO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera retirar a bancada de mármore ou granito, conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.62 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO FIXADO NA PAREDE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada de corrimão metálico fixado na 
parede, conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o 
transporte e descarte do material. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.63 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RETIRADA DE DIVISÓRIA CAIEX 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada de divisória CAIEX, conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.64 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIO S 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada de aparelhos sanitários e 
metais, conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o 
transporte e acondicionamento do material e a manutenção de sua 
integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

87



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.65 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RETIRADA DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO DE  CONCRETO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada de meio-fio pré-fabricado de 
concreto, conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o 
transporte e acondicionamento do material e a manutenção de sua 
integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.66 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU  GRANITO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera promover a retirada de peitoril de mármore ou 
granito, conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o 
transporte e descarte do material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.67 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RETIRADA DE PORTÃO EXISTENTE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera remover o portão de aço ou ferro, conforme projeto 
específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.68 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RETIRADA DE QUADRO ELÉTRICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.1. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à remoção de quadro elétrico, conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 

 
3.2. O construtor devera desligar a energia e posteriormente remover toda a 

parte elétrica, isolando os cabos remanescentes. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.69 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 RETIRADA DE RODAPÉ (CERÂMICA, GRAN ITO, MADEIRA) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais.. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera promover a retirada de rodapé, sendo eles de 
cerâmica, granito ou madeira, conforme projeto específico. Sendo de sua 
responsabilidade o transporte e descarte do material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 

92



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.70 

            IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           RETIRADA DE RUFO, CALHA OU CHAPIM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera promover a retirada de rufo, calha e/ou chapim em 
chapa galvanizada, concreto ou pedra, conforme projeto específico. Sendo 
de sua responsabilidade o transporte e descarte do material se for o caso. 
 

3.2. A retirada de rufo, calha ou chapim em chapa galvanizada será 
considerado apenas quando a superfície onde estãoaplicados se 
mantenham intactas. 
 

3.3. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.71 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera promover a retirada de soleira de mármore ou 
granito, conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o 
transporte e descarte do material se for o caso. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.72 

             IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
            RETIRADA DE TELHAMENTO CERÂMICO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada de telhamento cerâmico, 
conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.73 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
              RETIRADA DE TELHAMENTO EM FIBROCIMENT O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder a retirada de telhamento em fibrocimento, 
conforme projeto especifico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
  

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.74 

               IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           RETIRADA DE TÓTEM ATÉ 7,5 M 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera proceder à retirada de totem até 7,5 m, conforme 
projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o transporte e 
acondicionamento do material e a manutenção de sua integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.75 

            IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
          RETIRADA DE VIDRO TEMPERADO COM OU SEM ES TRUTURA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

P-02.DEM.01 Demolições 

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
(Suplemento). 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Deverá ser efetuada diariamente a remoção dos entulhos e detritos que 
venham a se acumular no local das obras. 

 

2.2. Todos os materiais resultantes das demolições que sejam passíveis de 
reaproveitamento, mas não sejam reutilizados na obra, pertencem ao 
BANCO. Somente neste caso, a retirada dos materiais ocorrerá pela 
administração da dependência/fiscalização. Para os casos em que o Banco 
não se interesse pela reutilização, caberá à contratada o descarte dos 
materiais. 

 

2.3. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor devera retirar o vidro temperado e toda sua estrutura (se 
for o caso), conforme projeto específico. Sendo de sua responsabilidade o 
transporte e acondicionamento do material e a manutenção de sua 
integridade. 
 

3.2. As ferramentas para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira 
responsabilidade da contratada. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.90 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA DE 1 0 

MM - PINTURA ESMALTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-02.TAP.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Os tapumes serão executados com chapas de madeira ou com tabuas 
novas e inteiras, obedecidas, rigorosamente as exigências da 
municipalidade local e o prescrito a seguir. 

 

2.2. Os tapumes, quando não especificados de modo diverso por motivo de 
padronização local (shoppings, aeroportos e etc.) terão 1,10m de largura 
por 2,20m de altura e acompanharão o caimento natural do terreno. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Serão construídos com chapas de madeira compensada de 10mm de 
espessura, montantes e travessas serão constituídos por peças de madeira 
com seção de 6 x 6 cm. Os montantes serão espaçados entre si 110 cm, de 
eixo a eixo. 
 

3.2. Os tapumes levarão rodapés e chapins de tábuas. 
 

3.3. Portões, portas e alçapões para descarga de materiais serão 
executados com as mesmas chapas devidamente estruturadas. 

 
3.4. Todo tapume, inclusive os rodapés e chapins, receberá pintura protetora 

nas cores cinza fosco, amarela ou azul, pintada diretamente sob a chapa de 
madeira com tinta esmalte. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.77 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
          TELA DE PROTEÇÃO (ANDAIME) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
 

1.0. NORMAS 

Com relação à segurança do trabalho, serão obedecidas todas as 
recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela 
Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 
06.07.78 (Suplemento). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Serão obedecidas as recomendações da NR-18 relativas ao telamento 
de fechadas, incluídas no subtítulo "Tapumes e Plataformas de Proteção". 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Os andaimes fachadeiros devem ser externamente cobertos por tela de 
material que apresente resistência mecânica condizente com os trabalhos e 
que impeça a queda de objetos. A tela deve ser completa e ser instalada 
desde a primeira plataforma de trabalho até dois metros acima da última. 
 

3.2. A Tela deve ser produzida com monofilamentos de Polietileno de alta 
densidade (PEAD), e malhas tecidas adequadas à proteção de fachadas. 
Devem proteger áreas vizinhas da obra/construção contra queda de 
qualquer material. As bordas devem ser reforçadas, e resistentes a 
impactos. 
 

3.3. A utilização de outro material deve ser comunicada previamente a 
FISCALIZAÇÃO, e deve ter resistência equivalente ou superior ao material 
do item 3.2. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.78 

                IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
             TRANSPORTE DE AUTOMOVEL UTILITÁRIO LEV E 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Para cidades com distancias superiores a 50 km (referencia: Google 
maps) da capital do estado em que será realizada a obra, considerar 
necessária uma viagem a cada quinze dias da capital ao logradouro de 
execução dos serviços. 

 

1.2. Caberá ao construtor prever na logística da obra a compra de todos os 
materiais necessários para execução na quinzena subseqüente, de modo a 
garantir suprimentos e impedir a paralisação/atrasos na obra. 

 

1.3. Este transporte prevê o deslocamento do engenheiro/arquiteto pleno 
nos casos de acompanhamento da fiscalização na obra, bem como a 
assessoria ao engenheiro/arquiteto residente. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-02.79 

              IMPLANTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
                 TRANSPORTE DE CAMINHÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Para cidades com distancias superiores a 50 km (referencia: Google 
maps) da capital do estado em que será realizada a obra, considerar 
necessária uma viagem a cada quinze dias da capital ao logradouro de 
execução dos serviços. 

 

1.2. Caberá ao construtor prever na logística da obra a compra de todos os 
materiais necessários para execução na quinzena subseqüente, de modo a 
garantir suprimentos e impedir a paralisação/atrasos na obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-03.01 

              MOVIMENTOS DE TERRAS –- 03 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS - ATÉ 1,5M DE PROF.           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-03.ESC.01 do Caderno Geral de Encargos 1995. 

A execução de aterro e compactação obedecerá às normas da ABNT, em 
particular as citadas a seguir: 

MB-30/84 Solo - determinação do limite de liquidez (NBR-6459); 

MB-31/84 Solo - determinação do limite de plasticidade (NBR-7180); 

MB-32/84 Solo - análise granulométrica (NBR-7181); 

MB-33/84 Solo - ensaio de compactação (NBR-7182); 

NB-501/77 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 
edificações (NBR-5661). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A execução das escavações implicará responsabilidade integral do 
construtor, pela resistência e estabilidade das mesmas. 

 

2.2. Ficam a cargo do construtor os transportes necessários à execução dos 
serviços, assim como o bota fora. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. As escavações necessárias à construção das fundações serão 
executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a 
ambos. Desde que atendidas às condições anteriormente citadas, as 
escavações provisórias de até 1,50m não necessitam de cuidados 
especiais. 

 
3.2. As cavas para fundações serão executadas de acordo com as 

indicações constantes do projeto de fundações e demais projetos da obra, 
natureza do terreno encontrado e volume do material a ser deslocado. 

 
3.3. A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

no Caderno Geral de Encargos 1995, a todas as prescrições da NB-51/86 – 
projeto de fundações (NBR-6122), concernentes ao assunto. 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 

Para a execução da fundação a ser construída para base de fixação dos 
terminais de auto-atendimento e TTE, rasgos para passagens de 
tubulações elétricas e esgoto,e demais fundações/cintas/reforços quando 
previstos no projeto estrutural. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-03.02 

              MOVIMENTOS DE TERRAS –- 03 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS - ALÉM  DE 1,5M ATÉ 3,0M 

DE PROF. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-03.ESC.01 do Caderno Geral de Encargos 1995. 

A execução de aterro e compactação obedecerá às normas da ABNT, em 
particular as citadas a seguir: 

MB-30/84 Solo - determinação do limite de liquidez (NBR-6459); 

MB-31/84 Solo - determinação do limite de plasticidade (NBR-7180); 

MB-32/84 Solo - análise granulométrica (NBR-7181); 

MB-33/84 Solo - ensaio de compactação (NBR-7182); 

NB-501/77 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 
edificações (NBR-5661). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A execução das escavações implicará responsabilidade integral do 
construtor, pela resistência e estabilidade das mesmas. 

2.2. Ficam a cargo do construtor os transportes necessários à execução dos 
serviços, assim como o bota fora. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. As escavações necessárias à construção das fundações serão 
executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a 
ambos. Desde que atendidas às condições anteriormente citadas, as 
escavações de além de 1,50m de profundidade serão protegidas com 
dispositivos adequados de contenção. 

 
3.2. As cavas para fundações serão executadas de acordo com as 

indicações constantes do projeto de fundações e demais projetos da obra, 
natureza do terreno encontrado e volume do material a ser deslocado. 

 
3.3. A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

no Caderno Geral de Encargos 1995, a todas as prescrições da NB-51/86 – 
projeto de fundações (NBR-6122), concernentes ao assunto. 

4.0. APLICAÇÃO 
 

Para a execução de fundações/cintas/reforços quando previstos no projeto 
estrutural. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

MOVIMENTO DE TERRA - 03 
S-03.03 

              REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA - MANUAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-03.ATE.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

A execução de aterro e compactação obedecerá às normas da ABNT, em 
particular as citadas a seguir: 

MB-30/84 Solo - determinação do limite de liquidez (NBR-6459); 

MB-31/84 Solo - determinação do limite de plasticidade (NBR-7180); 

MB-32/84 Solo - análise granulométrica (NBR-7181); 

MB-33/84 Solo - ensaio de compactação (NBR-7182); 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Após as escavações necessárias à execução das fundações constantes 
no projeto estrutural, deverá ser executada a compactação do terreno até 
atingir o grau de compactação de no mínimo 95%, conforme MB-33/84 
(NBR-7182). 

2.2. Só será admitida a utilização de pilões em trabalhos secundários ou em 
locais de difícil manuseio. 

2.3. Antes de iniciar aterros de grande porte, o CONSTRUTOR deverá 
submeter o plano de lançamento e método de compactação à apreciação e 
autenticação da fiscalização, informando número de camadas, material a 
ser utilizado, tipo de controle, equipamento, etc. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Após as escavações necessárias à execução das fundações constantes 
no projeto estrutural, deverá ser executada a compactação do terreno até 
atingir o grau de compactação de no mínimo 95%, conforme MB-33/84 
(NBR-7182). 
 

3.2. Só será admitida a utilização de pilões em trabalhos secundários ou em 
locais de difícil manuseio. 

 
4.0. APLICAÇÃO 

 
4.1. Na base dos terminais do auto-atendimento e em todos os trechos que 

forem desaterrados antes da execução das fundações, conforme projeto 
estrutural. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-04.01 

              FUNDAÇÕES - 04 
           CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - PREPARO MANUAL  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-04AAA.01, P-04.SUP.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em conta 
que o mesmo obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso, conforme a 
seguir: 

EB-3/85 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 
armado (NBR-7480); 

EB-4/82 Agregados para concreto (NBR-7211); 

EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736); 

EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistência a sulfatos (ARS) (NBR-5737); 

MB-256/81 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do 
tronco de cone (NBR-7223); 

NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-6118); 

NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-6120); 

NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190); 

NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método 
dos estados limites (NBR-8800). 

Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, deverá 
ser consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela solução a ser 
adotada. 

2.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. CIMENTO 
 
2.1.1. Conforme E-AGL.03 e mais o seguinte. 
2.1.2. Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso 

de cimentos que atendam à EB-758/86 (NBR-5736) e EB-903/86 
(NBR-5737). 

2.1.3. Não será permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de 
tipos e/ou marcas diferentes de cimento. Os volumes mínimos a 
misturar de cada vez deverão corresponder a 01 saco de 
cimento. 

2.1.4. O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo 
permitida sua medição em volume. 

2.1.5. Os sacos de cimento serão armazenados sobre estrado de 
madeira, em local protegido contra a ação das intempéries, da 
umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. O 
cimento deverá permanecer na embalagem original até a 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-04.01 

              FUNDAÇÕES - 04 
           CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - PREPARO MANUAL  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ocasião de seu uso. As pilhas não deverão ser constituídas de 
mais de 10 sacos. 

2.1.6. Lotes recebidos em épocas defasadas em mais de 15 dias não 
poderão ser misturados. 

 
2.2. ADITIVOS 

 
2.2.1. Conforme E-ADI.01, mais as disposições seguintes. 
2.2.2. Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e 

especificações ou, ainda, após a aprovação do 
PROPRIETÁRIO. Estarão limitados aos teores recomendados 
pelo fabricante, observado o prazo de validade. 

2.2.3. Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas 
propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e 
idôneo (vide E-AAA.02). 

 
2.3. EQUIPAMENTOS 

 
2.3.1. O CONSTRUTOR manterá permanentemente na obra, como 

mínimo indispensável para execução do concreto, 1 betoneira e 
2 vibradores. Caso seja usado concreto pré-misturado, torna-se 
dispensável a exigência da betoneira. 

 
2.3.2. Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de 

fôrma ou réguas vibradoras, de acordo com a natureza dos 
serviços executados e desde que satisfaçam à condição de 
perfeito adensamento do concreto. 

2.3.3. A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 
traço com consumo mínimo de 1 saco de cimento. 

2.3.4. Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que 
produzam concreto uniforme e sem segregação dos materiais. 

 
2.4. EXECUÇÃO 

 
2.4.1. A execução de qualquer parte da estrutura implica integral 

responsabilidade do CONSTRUTOR, quanto à sua resistência e 
estabilidade. 

 
2.5. TRANSPORTE DO CONCRETO 

 
2.5.1. O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja 

segregação ou desagregação de seus componentes, nem perda 
sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

2.5.2. Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto da 
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, 
carrinhos de mão com roda de pneu, jiricas, caçambas, pás 
mecânicas, etc., não sendo permitido, em hipótese alguma, o 
uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça. 

2.5.3. No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo 
especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro 
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interno do tubo será, no mínimo, 03 vezes o diâmetro máximo do 
agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no 
caso de seixo rolado. 

2.5.4. O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo 
permitido para seu lançamento, que é de 1 hora. 

2.5.5. Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que 
permita o lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, 
serão adotadas precauções para manuseio do concreto em 
depósitos intermediários. 

2.5.6. O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos 
especiais dotados de movimentos capazes de manter uniforme o 
concreto misturado. 

2.5.7. No caso de utilização de carrinhos ou padiolas (jiricas), buscar-
se-ão condições de percurso suave, tais como rampas, aclives e 
declives, inclusive estrados. 

2.5.8. Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou 
mais andares) , recorrer-se-á ao transporte vertical por meio de 
elevadores de obra (guinchos). 

 
2.6. LANÇAMENTO 

 
2.6.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) mais o seguinte. 
2.6.2. Competirá ao CONSTRUTOR informar, com oportuna 

antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório encarregado 
do controle tecnológico: dia e hora do início das operações de 
concretagem estrutural, tempo previsto para sua execução e os 
elementos a serem concretados. 

2.6.3.  O processo de lançamento do concreto será determinado de 
acordo com a natureza da obra, cabendo ao CONSTRUTOR 
submetê-lo previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

2.6.4. Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior 
a 2 m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-
se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o 
concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 
meio de funis ou trombas. 

2.6.5. Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de 
ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item 
anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de 
argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço 
do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a 
formação de "nichos de pedras". 

2.6.6. Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo permitido entre o 
término do amassamento do concreto e o seu lançamento. 

2.6.7. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para 
lançamento poderá ser aumentado em função das 
características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em 
nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da 
pega. 

2.6.8. Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
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2.6.9. Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas 
providências para que o concreto não seja lançado havendo 
água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja 
levado pela água de infiltração. 

2.6.10. A concretagem seguirá rigorosamente o programa de 
lançamento preestabelecido para o projeto. 

2.6.11. Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o 
deslocamento da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo 
sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da 
argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja 
inevitável, poderá ser admitido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o 
arrastamento até o limite máximo de 3 m. 
 

2.7. ADENSAMENTO 
 
2.7.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) mais o seguinte. 
2.7.2. Somente será admitido o adensamento manual em peças de 

pequena responsabilidade estrutural, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de 
altura. 

2.7.3. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 
todos os recantos da fôrma. 

2.7.4. Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, 
de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a 
aderência com o concreto. 

2.7.5. Os vibradores de imersão não serão deslocados 
horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que 
apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície 
do concreto. 

 
2.7.6. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha 

do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, 
preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento 
da agulha. 

2.7.7. As distâncias entre os pontos de Aplicação do vibrador serão da 
ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 
1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos 
curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num 
único ponto ou em pontos distantes. 

2.7.8. Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), 
no caso de se utilizar vibrador de imersão. 

2.7.9. A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na 
posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 
45°, sendo retirada lentamente para evitar formação  de buracos 
que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da 
agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 
10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos 
para concretos mais secos, ouvida previamente a 
FISCALIZAÇÃO, que decidirá em função da plasticidade do 
concreto. 
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2.7.10. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a 
camada subjacente. para assegurar a ligação duas a duas. 

2.7.11. Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de 
vibradores (fôrmas, réguas, etc.). 

 
2.8. JUNTAS DE CONCRETAGEM 

 
2.8.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) e demais especificações a 

seguir. 
2.8.2. Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas 

ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta então formada 
denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem 
antes do início da pega do concreto já lançado. 

2.8.3. Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de 
cisalhamento. As juntas serão localizadas onde forem menores 
os esforços de cisalhamento. 

2.8.4. Quando não houver especificação em contrário, as juntas em 
vigas serão feitas, preferencialmente, em posição normal ao eixo 
longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será 
assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada. 

2.8.5. A concretagem das vigas atingirá o terço médio do vão, não se 
permitindo juntas próximas aos apoios. 

2.8.6. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de 
adensamento pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos 
verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e 
não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na 
superfície, que se verifica em juntas inclinadas. 

 
2.8.7. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem atingirá o terço 

médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à 
armadura principal. Em lajes nervuradas, as juntas deverão 
situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 

2.8.8. As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já 
endurecido e o que vai ser lançado, devendo, portanto, a 
superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione 
a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal 
procedimento será efetuado após o início de pega e quando a 
peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser 
executado. 

2.8.9. Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta 
concretada anteriormente será preparada efetuando-se a 
limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou 
quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a 
saturação com jatos de água, deixando a superfície com 
aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a 
remoção do excesso de água superficial. 

2.8.10. Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" 
entre o concreto já endurecido e o recém lançado, a fim de se 
garantir a perfeita ligação das partes. 
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2.8.11. Nos casos de juntas de concretagem não previstas, quando do 
lançamento de concreto novo sobre superfície antiga, poderá ser 
exigido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de adesivos 
estruturais, conforme E-EPO.02. 

 
2.9. CURA DO CONCRETO 

 
2.9.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118), mais as disposições seguintes. 
2.9.2. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do 

concreto, a Aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. 
O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 
continuará por período mínimo de 7 dias. 

2.9.3. 2.9.3. Quando no processo de cura for utilizada uma camada 
permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou 
qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

2.9.4. Quando for utilizado processo de cura por Aplicação de vapor 
d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C,  pelo 
período de aproximadamente 72 horas. 

2.9.5. O PROPRIETÁRIO admite os seguintes tipos de cura; 
• molhagem contínua das superfícies expostas do 

concreto; 
• cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
• cobertura por camadas de serragem Ou areia, mantidas 

saturadas; 
• lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, 

mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor clara, 
para evitar O aquecimento do concreto e a subsequente 
retração térmica; 

• películas de cura química, conforme E-AGE.01. 
 
 

2.10. INSPEÇÃO DO CONCRETO 
 
2.10.1. Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de 

concretagem", vazios ou demais imperfeições, a 
FISCALIZAÇÃO fará exame da extensão do problema e definirá 
os casos de demolição e recuperação de peças. 

 
2.10.2. Em caso de não-aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do 

elemento concretado, o CONSTRUTOR se obriga a demoli-lo 
imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para 
o PROPRIETÁRIO. 

 
2.10.3. As imperfeições citadas serão corrigidas conforme descrito nos 

itens a seguir. 
 
2.10.4. Desbaste com ponteira da parte imperfeita do concreto, 

deixando-se a superfície áspera e limpa. 
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2.10.5. Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, usando adesivo estrutural à base de resina epóxi. No 
caso de incorreções que possam alterar a seção de cálculo da 
peça, substituir-se-á a argamassa por concreto no traço l:2:2. 

 
2.10.6. Quando houver umidade ou infiltração de água, o adesivo 

estrutural será substituído por impermeabilizante de pega rápida, 
submetendo-se o produto a ser usado à apreciação do 
PROPRIETÁRIO, antes da utilização. 

 
2.10.7. A FISCALIZAÇÃO procederá, posteriormente, a um segundo 

exame para efeito de aceitação. 
 

2.11. TESTES 
 

2.11.1. Os testes obedecerão ao contido nos itens anteriores sobre 
controle da resistência do concreto. e nos P-05.CON.05 a P-
05.CON.09. 

 
2.11.2. A partir dos resultados obtidos, o CONSTRUTOR deverá 

fornecer parecer conclusivo sobre a aceitação da estrutura 
conforme NB-1/78 (NBR-6118), em 2 vias, ao PROPRIETÁRIO. 
Este devolverá uma das vias autenticada e, se for o caso, 
acompanhada de comentários. 

 
2.11.3. O PROPRIETÁRIO poderá exigir do CONSTRUTOR, caso 

julgue necessário e independentemente da apresentação dos 
testes exigidos, a realização complementar de testes destrutivos 
e não destrutivos mencionados nos P-05.CON.06 a P-
05.CON.09. 

 
2.11.4. Caso o resultado dos testes mencionados no item 5.2 não seja 

aceitável, o CONSTRUTOR arcará com todo o ônus que 
advenha dos testes mencionados no item anterior. 
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1.0. NORMAS 

Conforme P-04.PRO.03 

MB-3472/91 Estacas - prova de carga estática (NBR-12131). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. São estacas moldadas "in loco" e executadas sem revestimento, de 
modo a transmitir para camadas mais resistentes do solo as cargas a que 
serão submetidas. 

2.2. A FISCALIZAÇÃO definirá, no caso de fundações em superfície, no 
início da obra, os locais onde serão realizadas as provas de carga. No caso 
de fundações profundas, será definido no inicio de sua execução quais as 
estacas e tubulões serão ensaiados. Os ensaios serão executados 
imediatamente após esta definição. 

2.3. Correrão por conta do CONSTRUTOR todas as despesas necessárias 
para escoramento de construções vizinhas e sustentação de taludes, bem 
como para quaisquer outras providências julgadas necessárias à perfeita 
execução e estabilização da obra. 

2.4. Quando os solos próximos à superfície do terreno são dotados de baixa 
capacidade de carga e compreensíveis, não permitindo o emprego de 
fundação em superfície, as cargas estruturais são transferidas para os 
solos de maior capacidade de suporte situados em maiores profundidades, 
por meio de fundações ditas profundas. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Deverá ser executada por perfuração, com auxílio de trado espiral. 

3.2. Será observada a perfeita verticalidade, não sendo permitido desvio 
superior a 1:100. 

3.3. As brocas são limitadas em diâmetro e comprimento, sendo seu 
diâmetro máximo de 25 cm, e o comprimento variando no intervalo de 3 
a 6 m. 

3.4      Após a perfuração, o concreto será lançado em trechos de pouca altura 
e apiloado (admitindo-se operação manual). 

 
4.0. APLICAÇÃO 

 
4.1. Seu uso será limitado a terrenos com coesão (por exemplo: argila), 

desde que a camada suporte de solo esteja acima do nível de água. 
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4.2. O PROPRIETÁRIO admitirá seu emprego apenas em serviços sem 
grandes responsabilidades, (muros divisórios, galpões, etc.). Em nenhuma 
hipótese será admitido seu emprego quando submetidas a cargas 
superiores a 100 kN. 
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1.0. NORMAS 

Conforme P-04AAA.01, P-04.SUP.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em conta 
que o mesmo obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso, conforme a 
seguir: 

EB-3/85 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 
armado (NBR-7480); 

EB-4/82 Agregados para concreto (NBR-7211); 

EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736); 

EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistência a sulfatos (ARS) (NBR-5737); 

MB-256/81 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do 
tronco de cone (NBR-7223); 

NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-6118); 

NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-6120); 

NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190); 

NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método 
dos estados limites (NBR-8800). 

Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, deverá 
ser consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela solução a ser 
adotada. 

2.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. CIMENTO 
 
2.1.1. Conforme E-AGL.03 e mais o seguinte. 
2.1.2. Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso 

de cimentos que atendam à EB-758/86 (NBR-5736) e EB-903/86 
(NBR-5737). 

2.1.3. Não será permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de 
tipos e/ou marcas diferentes de cimento. Os volumes mínimos a 
misturar de cada vez deverão corresponder a 01 saco de 
cimento. 

2.1.4. O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo 
permitida sua medição em volume. 

2.1.5. Os sacos de cimento serão armazenados sobre estrado de 
madeira, em local protegido contra a ação das intempéries, da 
umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. O 
cimento deverá permanecer na embalagem original até a 
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ocasião de seu uso. As pilhas não deverão ser constituídas de 
mais de 10 sacos. 

2.1.6. Lotes recebidos em épocas defasadas em mais de 15 dias não 
poderão ser misturados. 

 
2.2. ADITIVOS 

 
2.2.1. Conforme E-ADI.01, mais as disposições seguintes. 
2.2.2. Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e 

especificações ou, ainda, após a aprovação do 
PROPRIETÁRIO. Estarão limitados aos teores recomendados 
pelo fabricante, observado o prazo de validade. 

2.2.3. Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas 
propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e 
idôneo (vide E-AAA.02). 

 
2.3. EQUIPAMENTOS 

 
2.3.1. O CONSTRUTOR manterá permanentemente na obra, como 

mínimo indispensável para execução do concreto, 1 betoneira e 
2 vibradores. Caso seja usado concreto pré-misturado, torna-se 
dispensável a exigência da betoneira. 

 
2.3.2. Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de 

fôrma ou réguas vibradoras, de acordo com a natureza dos 
serviços executados e desde que satisfaçam à condição de 
perfeito adensamento do concreto. 

2.3.3. A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 01 
traço com consumo mínimo de 01 saco de cimento. 

2.3.4. Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que 
produzam concreto uniforme e sem segregação dos materiais. 

 
2.4. EXECUÇÃO 

 
2.4.1. A execução de qualquer parte da estrutura implica integral 

responsabilidade do CONSTRUTOR, quanto à sua resistência e 
estabilidade. 

 
2.5. TRANSPORTE DO CONCRETO 

 
2.5.1. O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja 

segregação ou desagregação de seus componentes, nem perda 
sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

2.5.2. Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto da 
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, 
carrinhos de mão com roda de pneu, jiricas, caçambas, pás 
mecânicas, etc., não sendo permitido, em hipótese alguma, o 
uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça. 
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2.5.3. No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo 
especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro 
interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do 
agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no 
caso de seixo rolado. 

2.5.4. O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo 
permitido para seu lançamento, que é de 1 hora. 

2.5.5. Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que 
permita o lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, 
serão adotadas precauções para manuseio do concreto em 
depósitos intermediários. 

2.5.6. O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos 
especiais dotados de movimentos capazes de manter uniforme o 
concreto misturado. 

2.5.7. No caso de utilização de carrinhos ou padiolas (jiricas), buscar-
se-ão condições de percurso suave, tais como rampas, aclives e 
declives, inclusive estrados. 

2.5.8. Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou 
mais andares) , recorrer-se-á ao transporte vertical por meio de 
elevadores de obra (guinchos). 

 
2.6. LANÇAMENTO 

 
2.6.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) mais o seguinte. 
2.6.2. Competirá ao CONSTRUTOR informar, com oportuna 

antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório encarregado 
do controle tecnológico: dia e hora do início das operações de 
concretagem estrutural, tempo previsto para sua execução e os 
elementos a serem concretados. 

2.6.3.  O processo de lançamento do concreto será determinado de 
acordo com a natureza da obra, cabendo ao CONSTRUTOR 
submetê-lo previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

2.6.4. Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior 
a 2 m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-
se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o 
concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 
meio de funis ou trombas. 

2.6.5. Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de 
ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item 
anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de 
argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço 
do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a 
formação de "nichos de pedras". 

2.6.6. Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo permitido entre o 
término do amassamento do concreto e o seu lançamento. 

2.6.7. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para 
lançamento poderá ser aumentado em função das 
características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em 
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nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da 
pega. 

2.6.8. Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
2.6.9. Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas 

providências para que o concreto não seja lançado havendo 
água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja 
levado pela água de infiltração. 

2.6.10. A concretagem seguirá rigorosamente o programa de 
lançamento preestabelecido para o projeto. 

2.6.11. Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o 
deslocamento da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo 
sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da 
argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja 
inevitável, poderá ser admitido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o 
arrastamento até o limite máximo de 3 m. 

2.7. ADENSAMENTO 
 
2.7.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) mais o seguinte. 
2.7.2. Somente será admitido o adensamento manual em peças de 

pequena responsabilidade estrutural, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de 
altura. 

2.7.3. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 
todos os recantos da fôrma. 

2.7.4. Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, 
de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a 
aderência com o concreto. 

2.7.5. Os vibradores de imersão não serão deslocados 
horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que 
apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície 
do concreto. 

 
2.7.6. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha 

do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, 
preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento 
da agulha. 

2.7.7. As distâncias entre os pontos de Aplicação do vibrador serão da 
ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 
1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos 
curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num 
único ponto ou em pontos distantes. 

2.7.8. Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), 
no caso de se utilizar vibrador de imersão. 

2.7.9. A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na 
posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 
45°, sendo retirada lentamente para evitar formação  de buracos 
que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da 
agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 
10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos 
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para concretos mais secos, ouvida previamente a 
FISCALIZAÇÃO, que decidirá em função da plasticidade do 
concreto. 

2.7.10. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a 
camada subjacente. para assegurar a ligação duas a duas. 

2.7.11. Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de 
vibradores (fôrmas, réguas, etc.). 

 
2.8. JUNTAS DE CONCRETAGEM 

 
2.8.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) e demais especificações a 

seguir. 
2.8.2. Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas 

ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta então formada 
denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem 
antes do início da pega do concreto já lançado. 

2.8.3. Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de 
cisalhamento. As juntas serão localizadas onde forem menores 
os esforços de cisalhamento. 

2.8.4. Quando não houver especificação em contrário, as juntas em 
vigas serão feitas, preferencialmente, em posição normal ao eixo 
longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será 
assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada. 

2.8.5. A concretagem das vigas atingirá o terço médio do vão, não se 
permitindo juntas próximas aos apoios. 

2.8.6. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de 
adensamento pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos 
verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e 
não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na 
superfície, que se verifica em juntas inclinadas. 

 
2.8.7. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem atingirá o terço 

médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à 
armadura principal. Em lajes nervuradas, as juntas deverão 
situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 

2.8.8. As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já 
endurecido e o que vai ser lançado, devendo, portanto, a 
superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione 
a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal 
procedimento será efetuado após o início de pega e quando a 
peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser 
executado. 

2.8.9. Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta 
concretada anteriormente será preparada efetuando-se a 
limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou 
quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a 
saturação com jatos de água, deixando a superfície com 
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aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a 
remoção do excesso de água superficial. 

2.8.10. Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" 
entre o concreto já endurecido e o recém lançado, a fim de se 
garantir a perfeita ligação das partes. 

2.8.11. Nos casos de juntas de concretagem não previstas, quando do 
lançamento de concreto novo sobre superfície antiga, poderá ser 
exigido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de adesivos 
estruturais, conforme E-EPO.02. 

 
2.9. CURA DO CONCRETO 

 
2.9.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118), mais as disposições seguintes. 
2.9.2. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do 

concreto, a Aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. 
O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 
continuará por período mínimo de 7 dias. 

2.9.3. 2.9.3. Quando no processo de cura for utilizada uma camada 
permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou 
qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

2.9.4. Quando for utilizado processo de cura por Aplicação de vapor 
d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C,  pelo 
período de aproximadamente 72 horas. 

2.9.5. O PROPRIETÁRIO admite os seguintes tipos de cura; 
• Molhagem contínua das superfícies expostas do 

concreto; 
• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
• Cobertura por camadas de serragem Ou areia, mantidas 

saturadas; 
• Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, 

mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor clara, 
para evitar O aquecimento do concreto e a subsequente 
retração térmica; 

• Películas de cura química, conforme E-AGE.01. 
 
 

2.10. INSPEÇÃO DO CONCRETO 
 
2.10.1. Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de 

concretagem", vazios ou demais imperfeições, a 
FISCALIZAÇÃO fará exame da extensão do problema e definirá 
os casos de demolição e recuperação de peças. 

 
2.10.2. Em caso de não aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do 

elemento concretado, o CONSTRUTOR se obriga a demoli-lo 
imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para 
o PROPRIETÁRIO. 
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2.10.3. As imperfeições citadas serão corrigidas conforme descrito nos 
itens a seguir. 

 
2.10.4. Desbaste com ponteira da parte imperfeita do concreto, 

deixando-se a superfície áspera e limpa. 
 
2.10.5. Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, usando adesivo estrutural à base de resina epóxi. No 
caso de incorreções que possam alterar a seção de cálculo da 
peça, substituir-se-á a argamassa por concreto no traço l:2:2. 

 
2.10.6. Quando houver umidade ou infiltração de água, o adesivo 

estrutural será substituído por impermeabilizante de pega rápida, 
submetendo-se o produto a ser usado à apreciação do 
PROPRIETÁRIO, antes da utilização. 

 
2.10.7. A FISCALIZAÇÃO procederá, posteriormente, a um segundo 

exame para efeito de aceitação. 
 

2.11. TESTES 
 

2.11.1. Os testes obedecerão ao contido nos itens anteriores sobre 
controle da resistência do concreto e nos P-05.CON.05 a P-
05.CON.09. 

 
2.11.2. A partir dos resultados obtidos, o CONSTRUTOR deverá 

fornecer parecer conclusivo sobre a aceitação da estrutura 
conforme NB-1/78 (NBR-6118), em 02 vias, ao PROPRIETÁRIO. 
Este devolverá uma das vias autenticada e, se for o caso, 
acompanhada de comentários. 

 
2.11.3. O PROPRIETÁRIO poderá exigir do CONSTRUTOR, caso 

julgue necessário e independentemente da apresentação dos 
testes exigidos, a realização complementar de testes destrutivos 
e não destrutivos mencionados nos P-05.CON.06 a P-
05.CON.09. 

 
2.11.4. Caso o resultado dos testes mencionados no item 5.2 não seja 

aceitável, o CONSTRUTOR arcará com todo o ônus que 
advenha dos testes mencionados no item anterior. 
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1.0. NORMAS 

Conforme NBR 7481 - Tela de aço soldada - Armadura para concreto – 
Especificação. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Armadura pré-fabricada, destinada a armar concreto, em forma de rede 
de malhas, constituída de fios de aço longitudinais e transversais, 
sobrepostos e soldados em todos os pontos de contato (nós), por 
resistência elétrica (caldeamento). 

 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O construtor deverá fornecer e instalar tela nervurada para estrutura de 
concreto, série 138, com malha de 10x10cm, fio CA-60 de 4,2mm em 
placas ou rolos. 
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1.0. NORMAS 

Conforme EB-3/85 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para 
concreto armado (NBR-7480) 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Conforme E-ACO.01 e especificações citadas nos itens a seguir. 

2.2. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, 
manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que 
impeça uma perfeita aderência ao concreto. Serão adotadas precauções 
para evitar oxidação excessiva das barras de espera, as quais, antes do 
início da concretagem, deverão estar limpas. 

2.3. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, 
obedecendo-se para isso à distância mínima prevista na NB-1/78 (NBR-
6118) e no projeto estrutural. Para isso serão empregados afastadores de 
armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa vide (E-
AFA.01). 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. As armaduras deverão ser dobradas e instaladas na obra, conforme 
projeto específico, respeitando todas as suas dimensões. 
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1.0. NORMAS 

Os escoramentos obedecerão aos critérios da NB-11/51 (NBR-7190) e da NB-
14/86 (NBR 8800). 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Nenhum conjunto de elementos estruturais (vigas, montantes, percintas, 
lajes, etc.) poderá ser concretado sem prévia e minuciosa verificação, por 
parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, 
dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras 
correspondentes, bem como sem prévio exame da correta colocação de 
canalizações elétricas, hidráulicas e outras que devam ficar embutidas na 
massa do concreto. 

 

2.2. O dimensionamento dos escoramentos será feito de forma a evitar 
possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo 
adensamento do concreto fresco. 

 

2.3. Devem ser respeitadas todas as especificações dos projetos de 
estrutura para execução do cimbramento. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais 
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, 
pelas cargas por este transmitidas. 
 

3.2. O local deve ser isolado e nivelado, estar firme e compactado, 
preferencialmente com o contra piso já executado, a fim de suportar as 
cargas e não ceder no caso de chuva, sobrecarga e outros. 
 

3.3. Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da 
seção retangular inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras 
moles. 

 
3.4. Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não 

deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os 
topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo 
comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das 
emendas. 

 
3.5. Deverão ser utilizadas madeira de primeira qualidade e peças de 

eucalipto roliço de no mínimo 19cm de diâmetro. 
 
3.6. Os suportes e escoras de formas devem ser inspecionados antes e 

durante a concretagem por trabalhador qualificado. 
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3.7. Quando for necessária a montagem, próximo às linhas elétricas 
energizadas deve-se proceder ao desligamento da rede, afastamento dos 
locais energizados, proteção das linhas, além do aterramento da estrutura e 
equipamentos que estão sendo utilizados. 

 
3.8. Cuidados especiais devem ser tomados quanto ao travamento das 

escoras nos dois sentidos, uma vez que as mesmas somente resistem a 
esforços de compreensão ao seu eixo vertical. 

 
3.9. No local onde se executa a concretagem somente deve permanecer a 

equipe indispensável para a execução desta tarefa. 
 
3.10. É obrigatória a colocação de pranchas de madeira firmemente apoiadas 

sobre as armações nas formas, para a circulação de operários. 
 
3.11. Durante a concretagem principalmente com uso de bombas de 

concreto deve-se evitar o descarregamento acidental de concreto 
num só local, ocasionando carga acidental não prevista. 

 
3.12. Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a 

queda livre de seções de formas e escoramentos, sendo obrigatórios a 
amarração das peças e o isolamento e sinalização do local. 

 
3.13. A composição de cimbramento de madeira roliça poderá ser utilizada 

apenas para execução de escoramento com pé-direito igual ou inferior a 
3m, sendo expressamente vedada sua utilização para alturas maiores. 
 

3.14. Para pé-direito superior a 3m, deverá ser utilizado cimbramento 
metálico. 

 
3.15. O calculo para a composição do item considera a área horizontal da 

estrutura escorada. 
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1.0. NORMA 
 
Conforme P-04AAA.01, P-04.SUP.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 
2.0. PROJETO 
 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em 
conta que o mesmo obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso, 
conforme a seguir: 
 
 
EB-3/85 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 
armado (NBR-7480); 
EB-4/82 Agregados para concreto (NBR-7211); 
EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736); 
EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistência a sulfatos (ARS) (NBR-5737); 
MB-256/81 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do 
tronco de cone (NBR-7223); 
NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-6118); 
NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-6120); 
NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190); 
NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método 
dos estados limites(NBR-8800). 

 
Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, 

deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela 
solução a ser adotada. 

3.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

3.1. No caso de inexistência de usina de concreto e comprovada a 
impossibilidade técnica de fornecimento de concreto usinado, a 
contratada devera fabricar o concreto na própria obra seguindo 
as recomendações de projeto respeitando a norma NBR 6118. 
Ao final dos serviços deverão ser apresentados os relatórios dos 
ensaios destrutivos, emitidos por laboratório certificado. 

3.2. O concreto deve atingir resistência a compressão de no mínimo 
20Mpa, certificadas em ensaio por laboratório. 

 
4.0. MATERIAIS 
 

 
.2: CIMENTO 
 
.2.1. Conforme E-AGL.03 e mais o seguinte. 
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.2.2. Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso 
de cimentos que atendam à EB-758/86 (NBR-5736) e EB-903/86 
(NBR-5737). 

.2.3. Não será permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de 
tipos e/ou marcas diferentes de cimento. Os volumes mínimos a 
misturar de cada vez deverão corresponder a 1 saco de cimento. 

2.4. O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo 
permitida sua medição em volume. 

.2.5. Os sacos de cimento serão armazenados sobre estrado de 
madeira, em local protegido contra a ação das intempéries, da 
umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. O 
cimento deverá permanecer na embalagem original até a 
ocasião de seu uso. As pilhas não deverão ser constituídas de 
mais de 10 sacos. 

.2.6. Lotes recebidos em épocas defasadas em mais de 15 dias não 
poderão ser misturados. 
 
4: ADITIVOS 
 
.4.1. Conforme E-ADI.01, mais as disposições seguintes. 
.4.2. Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e 

especificações ou, ainda, após a aprovação do PROPRIETÁRIO. 
Estarão limitados aos teores recomendados pelo fabricante, 
observado o prazo de validade. 

.4.3. Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas 
propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e idôneo 
(vide E-AAA.02). 
 
5: EQUIPAMENTOS 
 
   .5.1.          O CONSTRUTOR manterá permanentemente na obra, 

como mínimo indispensável para execução do concreto, 1 
betoneira e 2 vibradores. Caso seja usado concreto pré-
misturado, torna-se dispensável a exigência da betoneira. 

 
.5.2. Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de 

fôrma ou réguas vibradoras, de acordo com a natureza dos 
serviços executados e desde que satisfaçam à condição de 
perfeito adensamento do concreto. 

.5.3. A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 
traço com consumo mínimo de 1 saco de cimento. 

.5.4. Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que 
produzam concreto uniforme e sem segregação dos materiais. 

 
6: EXECUÇÃO 
 
.6.1. A execução de qualquer parte da estrutura implica integral 

responsabilidade do CONSTRUTOR, quanto à sua resistência e 
estabilidade. 
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8: ADENSAMENTO 
 
.8.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) mais o seguinte. 
.8.2. Somente será admitido o adensamento manual em peças de 

pequena responsabilidade estrutural, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de 
altura. 

.8.3. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 
todos os recantos da fôrma. 

.8.4. Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, 
de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a 
aderência com o concreto. 

.8.5. Os vibradores de imersão não serão deslocados 
horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que 
apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície 
do concreto. 

 
.8.6. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha 

do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, 
preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento 
da agulha. 

.8.7. As distâncias entre os pontos de Aplicação do vibrador serão da 
ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 
1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos 
curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num 
único ponto ou em pontos distantes. 

.8.8. Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), 
no caso de se utilizar vibrador de imersão. 

.8.9. A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na 
posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 
45°, sendo retirada lentamente para evitar formação  de buracos 
que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da 
agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 
10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos 
para concretos mais secos, ouvida previamente a 
FISCALIZAÇÃO, que decidirá em função da plasticidade do 
concreto. 

.8.10. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a 
camada subjacente. para assegurar a ligação duas a duas. 

.8.11. Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de 
vibradores (fôrmas, réguas, etc.). 
 
9: JUNTAS DE CONCRETAGEM 
 
.9.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) e demais especificações a 

seguir. 
.9.2. Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas 

ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta então formada 
denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem 
antes do início da pega do concreto já lançado. 
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.9.3. Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de 
cisalhamento. As juntas serão localizadas onde forem menores 
os esforços de cisalhamento. 

.9.4. Quando não houver especificação em contrário, as juntas em 
vigas serão feitas, preferencialmente, em posição normal ao eixo 
longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será 
assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada. 

.9.5. A concretagem das vigas atingirá o terço médio do vão, não se 
permitindo juntas próximas aos apoios. 

.9.6. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de 
adensamento pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos 
verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e 
não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na 
superfície, que se verifica em juntas inclinadas. 

 
.9.7. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem atingirá o terço 

médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à 
armadura principal. Em lajes nervuradas, as juntas deverão 
situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 

.9.8. As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já 
endurecido e o que vai ser lançado, devendo, portanto, a 
superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione 
a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal 
procedimento será efetuado após o início de pega e quando a 
peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser 
executado. 

.9.9. Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta 
concretada anteriormente será preparada efetuando-se a 
limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou 
quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a 
saturação com jatos de água, deixando a superfície com 
aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a 
remoção do excesso de água superficial. 

.9.10. Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" 
entre o concreto já endurecido e o recém lançado, a fim de se 
garantir a perfeita ligação das partes. 

.9.11. Nos casos de juntas de concretagem não previstas, quando do 
lançamento de concreto novo sobre superfície antiga, poderá ser 
exigido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de adesivos 
estruturais, conforme E-EPO.02. 
 
10: CURA DO CONCRETO 
 
.10.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118), mais as disposições seguintes. 
.10.2. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do 

concreto, a Aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. 
O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 
continuará por período mínimo de 7 dias. 
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.10.3. Quando no processo de cura for utilizada uma camada 
permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou 
qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

10.4. Quando for utilizado processo de cura por Aplicação de vapor 
d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C,  pelo 
período de aproximadamente 72 horas. 

.10.5. O PROPRIETÁRIO admite os seguintes tipos de cura; 
             molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 
             cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
             cobertura por camadas de serragem Ou areia, mantidas 

saturadas; 
              lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos 

sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar O 
aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica; 

             películas de cura química, conforme E-AGE.01. 
 
11: DESMOLDAGEM DE FÔRMAS E ESCORAMENTOS 
 
.11.1. A retirada das fôrmas obedecerá a NB-1/78 (NBR-6118), 

atentando-se para os prazos recomendados: 
             faces laterais; 3 dias; 
             faces inferiores; 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e 

convenientemente espaçados; 
             faces inferiores sem pontaletes; 21 dias. 
.11.2. A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira 
conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanço, o 
que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas 
diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de 
emprego de "concreto de alto desempenho" (fck > 40 MPa) , em virtude 
de sua baixa resistência inicial. 
 
12: INSPEÇÃO DO CONCRETO 
 
.12.1. Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de 

concretagem", vazios ou demais imperfeições, a FISCALIZAÇÃO 
fará exame da extensão do problema e definirá os casos de 
demolição e recuperação de peças. 

 
.12.2. Em caso de não-aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do 

elemento concretado, o CONSTRUTOR se obriga a demoli-lo 
imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para 
o PROPRIETÁRIO. 

 
.12.3. As imperfeições citadas serão corrigidas conforme descrito nos 

itens a seguir. 
 
.12.4. Desbaste com ponteira da parte imperfeita do concreto, 

deixando-se a superfície áspera e limpa. 
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.12.5. Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, usando adesivo estrutural à base de resina epóxi. No 
caso de incorreções que possam alterar a seção de cálculo da 
peça, substituir-se-á a argamassa por concreto no traço l:2:2. 

 
.12.6. Quando houver umidade ou infiltração de água, o adesivo 

estrutural será substituído por impermeabilizante de pega rápida, 
submetendo-se o produto a ser usado à apreciação do 
PROPRIETÁRIO, antes da utilização. 

 
.12.7. A FISCALIZAÇÃO procederá, posteriormente, a um segundo 

exame para efeito de aceitação. 
 
13: DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
 
.13.1. Nenhum conjunto de elementos estruturais (vigas, montantes, 

percintas, lajes, etc.) poderá ser concretado sem prévia e 
minuciosa verificação, por parte do CONSTRUTOR e da 
FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e 
escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem 
como sem prévio exame da correta colocação de canalizações 
elétricas, hidráulicas e outras que devam ficar embutidas na 
massa do concreto. 

 
.13.2. Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não 

devam facear com as lajes dos tetos e que não possuam vigas 
previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas 
padieiras, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, 
com comprimento tal que excedam no mínimo 30 cm para cada 
lado do vão. A mesma precaução será tomada com os peitoris 
de vão de janelas, os quais serão guarnecidos com percintas de 
concreto armado. 

 
.13.3. As furações para passagem de canalização através de vigas ou 

outros elementos estruturais, quando não previstas em projeto, 
serão guarnecidas com buchas ou caixas adrede localizadas nas 
fôrmas. A localização e dimensões de tais furos serão objeto de 
atento estudo do CONSTRUTOR no sentido de evitar-se 
enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura. Antes da 
execução, serão submetidas à aprovação do PROPRIETÁRIO. 

.13.4. Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação 
precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os 
furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou 
outros elementos atravessados. 

 
.13.5. Caberá inteira responsabilidade ao CONSTRUTOR pela 

execução de aberturas em peças estruturais, cumprindo-lhe 
propor ao PROPRIETÁRIO as alterações que julgar 
convenientes, tanto no projeto estrutural, quanto nos projetos de 
instalações. 
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.13.6. As platibandas de contorno do telhado levarão pilaretes e 

percintas de concreto armado solidários com a estrutura e 
destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas decorrentes da 
concordância de elementos de diferentes coeficientes de 
dilatação. 

 
.13.7. Para garantir a estabilidade das guias de carros dos elevadores 

contra o efeito de flambagem, o espaçamento entre 
chumbadores de apoio não deve ser superior a 3,15 m. 

 
.13.8. Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de 

arrimo, cortinas de concreto, etc., serão empregados fios de aço. 
com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, 
distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e 
na alvenaria, conforme anexo 1. 

 
14: TESTES 
.14.1. Os testes obedecerão ao contido nos itens anteriores sobre 

controle da resistência do concreto. e nos P-05.CON.05 a P-
05.CON.09. 

 
.14.2. A partir dos resultados obtidos, o CONSTRUTOR deverá 

fornecer parecer conclusivo sobre a aceitação da estrutura 
conforme NB-1/78 (NBR-6118) , em 2 vias, ao PROPRIETÁRIO. 
Este devolverá uma das vias autenticada e, se for o caso, 
acompanhada de comentários. 

 
.14.3. O PROPRIETÁRIO poderá exigir do CONSTRUTOR, caso julgue 

necessário e independentemente da apresentação dos testes 
exigidos, a realização complementar de testes destrutivos e não 
destrutivos mencionados nos P-05.CON.06 a P-05.CON.09. 

 
.14.4. Caso o resultado dos testes mencionados no item 5.2 não seja 
aceitável, o CONSTRUTOR arcará com todo o ônus que advenha dos 
testes mencionados no item anterior. 
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1.0. NORMA 
 
Conforme P-04AAA.01, P-04.SUP.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 
2.0. PROJETO 
 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em 
conta que o mesmo obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso, 
conforme a seguir: 
 
 
EB-3/85 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 
armado (NBR-7480); 
EB-4/82 Agregados para concreto (NBR-7211); 
EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736); 
EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistência a sulfatos (ARS) (NBR-5737); 
MB-256/81 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do 
tronco de cone (NBR-7223); 
NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-6118); 
NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-6120); 
NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190); 
NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método 
dos estados limites(NBR-8800). 

 
Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, 

deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela 
solução a ser adotada. 

3.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

3.1. No caso de inexistência de usina de concreto e comprovada a 
impossibilidade técnica de fornecimento de concreto usinado, a 
contratada devera fabricar o concreto na própria obra seguindo 
as recomendações de projeto respeitando a norma NBR 6118. 
Ao final dos serviços deverão ser apresentados os relatórios dos 
ensaios destrutivos, emitidos por laboratório certificado. 

3.2. O concreto deve atingir resistência a compressão de no mínimo 
25Mpa, certificadas em ensaio por laboratório. 

 
4.0. MATERIAIS 
 

 
.2: CIMENTO 
 
.2.1. Conforme E-AGL.03 e mais o seguinte. 
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.2.2. Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso 
de cimentos que atendam à EB-758/86 (NBR-5736) e EB-903/86 
(NBR-5737). 

.2.3. Não será permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de 
tipos e/ou marcas diferentes de cimento. Os volumes mínimos a 
misturar de cada vez deverão corresponder a 1 saco de cimento. 

2.4. O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo 
permitida sua medição em volume. 

.2.5. Os sacos de cimento serão armazenados sobre estrado de 
madeira, em local protegido contra a ação das intempéries, da 
umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. O 
cimento deverá permanecer na embalagem original até a 
ocasião de seu uso. As pilhas não deverão ser constituídas de 
mais de 10 sacos. 

.2.6. Lotes recebidos em épocas defasadas em mais de 15 dias não 
poderão ser misturados. 
 
4: ADITIVOS 
 
.4.1. Conforme E-ADI.01, mais as disposições seguintes. 
.4.2. Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e 

especificações ou, ainda, após a aprovação do PROPRIETÁRIO. 
Estarão limitados aos teores recomendados pelo fabricante, 
observado o prazo de validade. 

.4.3. Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas 
propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e idôneo 
(vide E-AAA.02). 
 
5: EQUIPAMENTOS 
 
   .5.1.          O CONSTRUTOR manterá permanentemente na obra, 

como mínimo indispensável para execução do concreto, 1 
betoneira e 2 vibradores. Caso seja usado concreto pré-
misturado, torna-se dispensável a exigência da betoneira. 

 
.5.2. Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de 

fôrma ou réguas vibradoras, de acordo com a natureza dos 
serviços executados e desde que satisfaçam à condição de 
perfeito adensamento do concreto. 

.5.3. A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 
traço com consumo mínimo de 1 saco de cimento. 

.5.4. Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que 
produzam concreto uniforme e sem segregação dos materiais. 

 
6: EXECUÇÃO 
 
.6.1. A execução de qualquer parte da estrutura implica integral 

responsabilidade do CONSTRUTOR, quanto à sua resistência e 
estabilidade. 
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8: ADENSAMENTO 
 
.8.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) mais o seguinte. 
.8.2. Somente será admitido o adensamento manual em peças de 

pequena responsabilidade estrutural, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de 
altura. 

.8.3. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 
todos os recantos da fôrma. 

.8.4. Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, 
de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a 
aderência com o concreto. 

.8.5. Os vibradores de imersão não serão deslocados 
horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que 
apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície 
do concreto. 

 
.8.6. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha 

do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, 
preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento 
da agulha. 

.8.7. As distâncias entre os pontos de Aplicação do vibrador serão da 
ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 
1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos 
curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num 
único ponto ou em pontos distantes. 

.8.8. Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), 
no caso de se utilizar vibrador de imersão. 

.8.9. A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na 
posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 
45°, sendo retirada lentamente para evitar formação  de buracos 
que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da 
agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 
10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos 
para concretos mais secos, ouvida previamente a 
FISCALIZAÇÃO, que decidirá em função da plasticidade do 
concreto. 

.8.10. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a 
camada subjacente. para assegurar a ligação duas a duas. 

.8.11. Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de 
vibradores (fôrmas, réguas, etc.). 
 
9: JUNTAS DE CONCRETAGEM 
 
.9.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) e demais especificações a 

seguir. 
.9.2. Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas 

ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta então formada 
denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem 
antes do início da pega do concreto já lançado. 
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.9.3. Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de 
cisalhamento. As juntas serão localizadas onde forem menores 
os esforços de cisalhamento. 

.9.4. Quando não houver especificação em contrário, as juntas em 
vigas serão feitas, preferencialmente, em posição normal ao eixo 
longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será 
assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada. 

.9.5. A concretagem das vigas atingirá o terço médio do vão, não se 
permitindo juntas próximas aos apoios. 

.9.6. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de 
adensamento pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos 
verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e 
não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na 
superfície, que se verifica em juntas inclinadas. 

 
.9.7. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem atingirá o terço 

médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à 
armadura principal. Em lajes nervuradas, as juntas deverão 
situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 

.9.8. As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já 
endurecido e o que vai ser lançado, devendo, portanto, a 
superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione 
a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal 
procedimento será efetuado após o início de pega e quando a 
peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser 
executado. 

.9.9. Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta 
concretada anteriormente será preparada efetuando-se a 
limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou 
quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a 
saturação com jatos de água, deixando a superfície com 
aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a 
remoção do excesso de água superficial. 

.9.10. Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" 
entre o concreto já endurecido e o recém lançado, a fim de se 
garantir a perfeita ligação das partes. 

.9.11. Nos casos de juntas de concretagem não previstas, quando do 
lançamento de concreto novo sobre superfície antiga, poderá ser 
exigido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de adesivos 
estruturais, conforme E-EPO.02. 
 
10: CURA DO CONCRETO 
 
.10.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118), mais as disposições seguintes. 
.10.2. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do 

concreto, a Aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. 
O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 
continuará por período mínimo de 7 dias. 
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.10.3. Quando no processo de cura for utilizada uma camada 
permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou 
qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

10.4. Quando for utilizado processo de cura por Aplicação de vapor 
d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C,  pelo 
período de aproximadamente 72 horas. 

.10.5. O PROPRIETÁRIO admite os seguintes tipos de cura; 
             molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 
             cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
             cobertura por camadas de serragem Ou areia, mantidas 

saturadas; 
              lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos 

sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar O 
aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica; 

             películas de cura química, conforme E-AGE.01. 
 
11: DESMOLDAGEM DE FÔRMAS E ESCORAMENTOS 
 
.11.1. A retirada das fôrmas obedecerá a NB-1/78 (NBR-6118), 

atentando-se para os prazos recomendados: 
             faces laterais; 3 dias; 
             faces inferiores; 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e 

convenientemente espaçados; 
             faces inferiores sem pontaletes; 21 dias. 
.11.2. A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira 
conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanço, o 
que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas 
diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de 
emprego de "concreto de alto desempenho" (fck > 40 MPa) , em virtude 
de sua baixa resistência inicial. 
 
12: INSPEÇÃO DO CONCRETO 
 
.12.1. Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de 

concretagem", vazios ou demais imperfeições, a FISCALIZAÇÃO 
fará exame da extensão do problema e definirá os casos de 
demolição e recuperação de peças. 

 
.12.2. Em caso de não-aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do 

elemento concretado, o CONSTRUTOR se obriga a demoli-lo 
imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para 
o PROPRIETÁRIO. 

 
.12.3. As imperfeições citadas serão corrigidas conforme descrito nos 

itens a seguir. 
 
.12.4. Desbaste com ponteira da parte imperfeita do concreto, 

deixando-se a superfície áspera e limpa. 
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.12.5. Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, usando adesivo estrutural à base de resina epóxi. No 
caso de incorreções que possam alterar a seção de cálculo da 
peça, substituir-se-á a argamassa por concreto no traço l:2:2. 

 
.12.6. Quando houver umidade ou infiltração de água, o adesivo 

estrutural será substituído por impermeabilizante de pega rápida, 
submetendo-se o produto a ser usado à apreciação do 
PROPRIETÁRIO, antes da utilização. 

 
.12.7. A FISCALIZAÇÃO procederá, posteriormente, a um segundo 

exame para efeito de aceitação. 
 
13: DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
 
.13.1. Nenhum conjunto de elementos estruturais (vigas, montantes, 

percintas, lajes, etc.) poderá ser concretado sem prévia e 
minuciosa verificação, por parte do CONSTRUTOR e da 
FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e 
escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem 
como sem prévio exame da correta colocação de canalizações 
elétricas, hidráulicas e outras que devam ficar embutidas na 
massa do concreto. 

 
.13.2. Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não 

devam facear com as lajes dos tetos e que não possuam vigas 
previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas 
padieiras, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, 
com comprimento tal que excedam no mínimo 30 cm para cada 
lado do vão. A mesma precaução será tomada com os peitoris 
de vão de janelas, os quais serão guarnecidos com percintas de 
concreto armado. 

 
.13.3. As furações para passagem de canalização através de vigas ou 

outros elementos estruturais, quando não previstas em projeto, 
serão guarnecidas com buchas ou caixas adrede localizadas nas 
fôrmas. A localização e dimensões de tais furos serão objeto de 
atento estudo do CONSTRUTOR no sentido de evitar-se 
enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura. Antes da 
execução, serão submetidas à aprovação do PROPRIETÁRIO. 

.13.4. Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação 
precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os 
furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou 
outros elementos atravessados. 

 
.13.5. Caberá inteira responsabilidade ao CONSTRUTOR pela 

execução de aberturas em peças estruturais, cumprindo-lhe 
propor ao PROPRIETÁRIO as alterações que julgar 
convenientes, tanto no projeto estrutural, quanto nos projetos de 
instalações. 
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.13.6. As platibandas de contorno do telhado levarão pilaretes e 

percintas de concreto armado solidários com a estrutura e 
destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas decorrentes da 
concordância de elementos de diferentes coeficientes de 
dilatação. 

 
.13.7. Para garantir a estabilidade das guias de carros dos elevadores 

contra o efeito de flambagem, o espaçamento entre 
chumbadores de apoio não deve ser superior a 3,15 m. 

 
.13.8. Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de 

arrimo, cortinas de concreto, etc., serão empregados fios de aço. 
com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, 
distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e 
na alvenaria, conforme anexo 1. 

 
14: TESTES 
.14.1. Os testes obedecerão ao contido nos itens anteriores sobre 

controle da resistência do concreto. e nos P-05.CON.05 a P-
05.CON.09. 

 
.14.2. A partir dos resultados obtidos, o CONSTRUTOR deverá 

fornecer parecer conclusivo sobre a aceitação da estrutura 
conforme NB-1/78 (NBR-6118) , em 2 vias, ao PROPRIETÁRIO. 
Este devolverá uma das vias autenticada e, se for o caso, 
acompanhada de comentários. 

 
.14.3. O PROPRIETÁRIO poderá exigir do CONSTRUTOR, caso julgue 

necessário e independentemente da apresentação dos testes 
exigidos, a realização complementar de testes destrutivos e não 
destrutivos mencionados nos P-05.CON.06 a P-05.CON.09. 

 
.14.4. Caso o resultado dos testes mencionados no item 5.2 não seja 
aceitável, o CONSTRUTOR arcará com todo o ônus que advenha dos 
testes mencionados no item anterior. 
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1.0. NORMA 
 
Conforme P-04AAA.01, P-04.SUP.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 
2.0. PROJETO 
 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em 
conta que o mesmo obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso, 
conforme a seguir: 
 
 
EB-3/85 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 
armado (NBR-7480); 
EB-4/82 Agregados para concreto (NBR-7211); 
EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736); 
EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistência a sulfatos (ARS) (NBR-5737); 
MB-256/81 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do 
tronco de cone (NBR-7223); 
NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-6118); 
NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-6120); 
NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190); 
NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método 
dos estados limites(NBR-8800). 

 
Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, 

deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela 
solução a ser adotada. 

3.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

3.1. No caso de inexistência de usina de concreto e comprovada a 
impossibilidade técnica de fornecimento de concreto usinado, a 
contratada devera fabricar o concreto na própria obra seguindo 
as recomendações de projeto respeitando a norma NBR 6118. 
Ao final dos serviços deverão ser apresentados os relatórios dos 
ensaios destrutivos, emitidos por laboratório certificado. 

3.2. O concreto deve atingir resistência a compressão de no mínimo 
30Mpa, certificadas em ensaio por laboratório. 

 
4.0. MATERIAIS 
 

 
.2: CIMENTO 
 
.2.1. Conforme E-AGL.03 e mais o seguinte. 
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.2.2. Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso 
de cimentos que atendam à EB-758/86 (NBR-5736) e EB-903/86 
(NBR-5737). 

.2.3. Não será permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de 
tipos e/ou marcas diferentes de cimento. Os volumes mínimos a 
misturar de cada vez deverão corresponder a 1 saco de cimento. 

2.4. O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo 
permitida sua medição em volume. 

.2.5. Os sacos de cimento serão armazenados sobre estrado de 
madeira, em local protegido contra a ação das intempéries, da 
umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. O 
cimento deverá permanecer na embalagem original até a 
ocasião de seu uso. As pilhas não deverão ser constituídas de 
mais de 10 sacos. 

.2.6. Lotes recebidos em épocas defasadas em mais de 15 dias não 
poderão ser misturados. 
 
4: ADITIVOS 
 
.4.1. Conforme E-ADI.01, mais as disposições seguintes. 
.4.2. Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e 

especificações ou, ainda, após a aprovação do PROPRIETÁRIO. 
Estarão limitados aos teores recomendados pelo fabricante, 
observado o prazo de validade. 

.4.3. Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas 
propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e idôneo 
(vide E-AAA.02). 
 
5: EQUIPAMENTOS 
 
   .5.1.          O CONSTRUTOR manterá permanentemente na obra, 

como mínimo indispensável para execução do concreto, 1 
betoneira e 2 vibradores. Caso seja usado concreto pré-
misturado, torna-se dispensável a exigência da betoneira. 

 
.5.2. Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de 

fôrma ou réguas vibradoras, de acordo com a natureza dos 
serviços executados e desde que satisfaçam à condição de 
perfeito adensamento do concreto. 

.5.3. A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 
traço com consumo mínimo de 1 saco de cimento. 

.5.4. Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que 
produzam concreto uniforme e sem segregação dos materiais. 

 
6: EXECUÇÃO 
 
.6.1. A execução de qualquer parte da estrutura implica integral 

responsabilidade do CONSTRUTOR, quanto à sua resistência e 
estabilidade. 
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8: ADENSAMENTO 
 
.8.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) mais o seguinte. 
.8.2. Somente será admitido o adensamento manual em peças de 

pequena responsabilidade estrutural, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de 
altura. 

.8.3. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 
todos os recantos da fôrma. 

.8.4. Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, 
de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a 
aderência com o concreto. 

.8.5. Os vibradores de imersão não serão deslocados 
horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que 
apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície 
do concreto. 

 
.8.6. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha 

do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, 
preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento 
da agulha. 

.8.7. As distâncias entre os pontos de Aplicação do vibrador serão da 
ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 
1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos 
curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num 
único ponto ou em pontos distantes. 

.8.8. Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), 
no caso de se utilizar vibrador de imersão. 

.8.9. A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na 
posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 
45°, sendo retirada lentamente para evitar formação  de buracos 
que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da 
agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 
10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos 
para concretos mais secos, ouvida previamente a 
FISCALIZAÇÃO, que decidirá em função da plasticidade do 
concreto. 

.8.10. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a 
camada subjacente. para assegurar a ligação duas a duas. 

.8.11. Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de 
vibradores (fôrmas, réguas, etc.). 
 
9: JUNTAS DE CONCRETAGEM 
 
.9.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118) e demais especificações a 

seguir. 
.9.2. Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas 

ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta então formada 
denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem 
antes do início da pega do concreto já lançado. 
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.9.3. Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de 
cisalhamento. As juntas serão localizadas onde forem menores 
os esforços de cisalhamento. 

.9.4. Quando não houver especificação em contrário, as juntas em 
vigas serão feitas, preferencialmente, em posição normal ao eixo 
longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será 
assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada. 

.9.5. A concretagem das vigas atingirá o terço médio do vão, não se 
permitindo juntas próximas aos apoios. 

.9.6. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de 
adensamento pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos 
verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e 
não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na 
superfície, que se verifica em juntas inclinadas. 

 
.9.7. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem atingirá o terço 

médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à 
armadura principal. Em lajes nervuradas, as juntas deverão 
situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 

.9.8. As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já 
endurecido e o que vai ser lançado, devendo, portanto, a 
superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione 
a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal 
procedimento será efetuado após o início de pega e quando a 
peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser 
executado. 

.9.9. Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta 
concretada anteriormente será preparada efetuando-se a 
limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou 
quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a 
saturação com jatos de água, deixando a superfície com 
aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a 
remoção do excesso de água superficial. 

.9.10. Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" 
entre o concreto já endurecido e o recém lançado, a fim de se 
garantir a perfeita ligação das partes. 

.9.11. Nos casos de juntas de concretagem não previstas, quando do 
lançamento de concreto novo sobre superfície antiga, poderá ser 
exigido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de adesivos 
estruturais, conforme E-EPO.02. 
 
10: CURA DO CONCRETO 
 
.10.1. Conforme NB-1/78 (NBR-6118), mais as disposições seguintes. 
.10.2. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do 

concreto, a Aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. 
O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 
continuará por período mínimo de 7 dias. 
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.10.3. Quando no processo de cura for utilizada uma camada 
permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou 
qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

10.4. Quando for utilizado processo de cura por Aplicação de vapor 
d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C,  pelo 
período de aproximadamente 72 horas. 

.10.5. O PROPRIETÁRIO admite os seguintes tipos de cura; 
             molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 
             cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
             cobertura por camadas de serragem Ou areia, mantidas 

saturadas; 
              lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos 

sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar O 
aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica; 

             películas de cura química, conforme E-AGE.01. 
 
11: DESMOLDAGEM DE FÔRMAS E ESCORAMENTOS 
 
.11.1. A retirada das fôrmas obedecerá a NB-1/78 (NBR-6118), 

atentando-se para os prazos recomendados: 
             faces laterais; 3 dias; 
             faces inferiores; 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e 

convenientemente espaçados; 
             faces inferiores sem pontaletes; 21 dias. 
.11.2. A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira 
conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanço, o 
que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas 
diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de 
emprego de "concreto de alto desempenho" (fck > 40 MPa) , em virtude 
de sua baixa resistência inicial. 
 
12: INSPEÇÃO DO CONCRETO 
 
.12.1. Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de 

concretagem", vazios ou demais imperfeições, a FISCALIZAÇÃO 
fará exame da extensão do problema e definirá os casos de 
demolição e recuperação de peças. 

 
.12.2. Em caso de não-aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do 

elemento concretado, o CONSTRUTOR se obriga a demoli-lo 
imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para 
o PROPRIETÁRIO. 

 
.12.3. As imperfeições citadas serão corrigidas conforme descrito nos 

itens a seguir. 
 
.12.4. Desbaste com ponteira da parte imperfeita do concreto, 

deixando-se a superfície áspera e limpa. 
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.12.5. Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, usando adesivo estrutural à base de resina epóxi. No 
caso de incorreções que possam alterar a seção de cálculo da 
peça, substituir-se-á a argamassa por concreto no traço l:2:2. 

 
.12.6. Quando houver umidade ou infiltração de água, o adesivo 

estrutural será substituído por impermeabilizante de pega rápida, 
submetendo-se o produto a ser usado à apreciação do 
PROPRIETÁRIO, antes da utilização. 

 
.12.7. A FISCALIZAÇÃO procederá, posteriormente, a um segundo 

exame para efeito de aceitação. 
 
13: DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
 
.13.1. Nenhum conjunto de elementos estruturais (vigas, montantes, 

percintas, lajes, etc.) poderá ser concretado sem prévia e 
minuciosa verificação, por parte do CONSTRUTOR e da 
FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e 
escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem 
como sem prévio exame da correta colocação de canalizações 
elétricas, hidráulicas e outras que devam ficar embutidas na 
massa do concreto. 

 
.13.2. Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não 

devam facear com as lajes dos tetos e que não possuam vigas 
previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas 
padieiras, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, 
com comprimento tal que excedam no mínimo 30 cm para cada 
lado do vão. A mesma precaução será tomada com os peitoris 
de vão de janelas, os quais serão guarnecidos com percintas de 
concreto armado. 

 
.13.3. As furações para passagem de canalização através de vigas ou 

outros elementos estruturais, quando não previstas em projeto, 
serão guarnecidas com buchas ou caixas adrede localizadas nas 
fôrmas. A localização e dimensões de tais furos serão objeto de 
atento estudo do CONSTRUTOR no sentido de evitar-se 
enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura. Antes da 
execução, serão submetidas à aprovação do PROPRIETÁRIO. 

.13.4. Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação 
precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os 
furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou 
outros elementos atravessados. 

 
.13.5. Caberá inteira responsabilidade ao CONSTRUTOR pela 

execução de aberturas em peças estruturais, cumprindo-lhe 
propor ao PROPRIETÁRIO as alterações que julgar 
convenientes, tanto no projeto estrutural, quanto nos projetos de 
instalações. 
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.13.6. As platibandas de contorno do telhado levarão pilaretes e 

percintas de concreto armado solidários com a estrutura e 
destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas decorrentes da 
concordância de elementos de diferentes coeficientes de 
dilatação. 

 
.13.7. Para garantir a estabilidade das guias de carros dos elevadores 

contra o efeito de flambagem, o espaçamento entre 
chumbadores de apoio não deve ser superior a 3,15 m. 

 
.13.8. Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de 

arrimo, cortinas de concreto, etc., serão empregados fios de aço. 
com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, 
distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e 
na alvenaria, conforme anexo 1. 

 
14: TESTES 
.14.1. Os testes obedecerão ao contido nos itens anteriores sobre 

controle da resistência do concreto. e nos P-05.CON.05 a P-
05.CON.09. 

 
.14.2. A partir dos resultados obtidos, o CONSTRUTOR deverá 

fornecer parecer conclusivo sobre a aceitação da estrutura 
conforme NB-1/78 (NBR-6118) , em 2 vias, ao PROPRIETÁRIO. 
Este devolverá uma das vias autenticada e, se for o caso, 
acompanhada de comentários. 

 
.14.3. O PROPRIETÁRIO poderá exigir do CONSTRUTOR, caso julgue 

necessário e independentemente da apresentação dos testes 
exigidos, a realização complementar de testes destrutivos e não 
destrutivos mencionados nos P-05.CON.06 a P-05.CON.09. 

 
.14.4. Caso o resultado dos testes mencionados no item 5.2 não seja 
aceitável, o CONSTRUTOR arcará com todo o ônus que advenha dos 
testes mencionados no item anterior. 
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NORMAS 
 
Serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente as 
relacionadas a seguir: 
 

EB-782/85 Elementos de fixação dos componentes das 
estruturas metálicas (NBR-9971); 
EB-1742/86 Aços para perfis laminados, chapas grossas e 
barras, usados em estruturas fixas (NBR-9763); 
MB-262/82 Qualificação de processos de soldagem, de 
soldadores e de operadores; 
NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios - método dos estados limites (NBR-8800); 
NB-143/67 Cálculo de estruturas de aço constituídas por 
perfis leves; 
PB-347/79 Perfis estruturais de aço, formados a frio (NBR-
6355); 
PB-348/78 Perfis estruturais soldados de aço (NBR 5884). 

 
Deverão ser complementadas pelas Normas, Padrões e Recomendações das 
seguintes Associações Técnicas, nas formas mais recentes: 
 

AISC: American Institute of Steel Construction; 
ASTM: American Society for Testing and Materiais; 
AWS: American Welding Society; 
SAE: Society of Automotive Engineers; 
ANSI: American National Standard Institute; 
SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation; 
SIS: Sweriges Standardiserings Komission. 

 
CONDIÇÕES PRELIMINARES 
 

QUALIDADE DA CONTRATADA 
Os materiais e a mão-de-obra poderão a qualquer tempo ser inspecionados 
pela  FISCALIZAÇÃO, que deverá ter livre acesso às instalações do fabricante, 
desde o início da confecção da estrutura até a sua liberação para o embarque 
ou montagem. 
 

No inicio dos trabalhos, o CONSTRUTOR deverá fornecer para 
apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO os seguintes documentos: 
procedimentos de solda, recebimento e estocagem de matéria-prima; 
procedimento para controle de qualidade; 
procedimento para fabricação de perfis soldados; 
aferição dos instrumentos de medição por órgão oficial. 
 

Durante a fase de fabricação, o CONSTRUTOR deverá fornecer à 
FISCALIZAÇÃO documentos que comprovem a qualidade dos materiais, 
equipamentos e pessoal a serem empregados na fabricação, antes de utilizá-
los. Estes documentos são, entre outros, os relacionados a seguir: 
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certificados de usina para qualquer partida de chapas, laminados 
e tubos a serem empregados; 
certificados de qualidade para parafusos (ASTM-A-325); 

atestado de qualificação de soldadores ou operadores de equipamento 
de solda, de acordo com o método MB-262/62, complementado com a 
AWS D1.1 - Structural Welding Code - Seção 5. 

 
Caso não existam os certificados citados no item anterior, o 
CONSTRUTOR deverá exigir do fabricante a realização dos ensaios 
mencionados nas referidas normas. 

 
Durante a fabricação, a FISCALIZAÇÃO inspecionará os materiais a 
serem usados. podendo rejeitá-los caso apresentem sinais de já terem 
sido utilizados ou não atendam ao previsto nos itens anteriores. 
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FABRICAÇÃO 
 
Os elementos estruturais deverão ser fabricados de forma programada, 
obedecendo às prioridades do cronograma. a fim de permitir uma seqüência de 
montagem. 
 
Todos os perfis soldados deverão ser fabricados com chapas planas. não 
sendo permitido usar chapas retificadas de bobinas. As peças serão cortadas. 
pré montadas e conferidas nas dimensões externas. Só então poderão ser 
soldadas pelo processo do arco-submerso. As deformações de empenamento 
por soldagem serão corrigidas através de pré ou pós deformação mecânica. As 
tolerâncias admitidas relativas a paralelismo e concentricidade deverão estar 
dentro dos limites previstos no anexo 1. 
 
Os processos de soldagem complementares poderão ser executados com 
utilização de eletrodo revestido ou por processo semi-automático tipo MIG. 
 
As furações e soldagens de nervuras no perfil das colunas serão executadas 
após a colocação da placa de base. devendo todas as medidas estar 
relacionadas à parte inferior da mesma. 
 
As vigas com chapas de topo deverão ter estas placas soldadas só após 
conferência das dimensões da peça na pré-montagem. A montagem de 
nervuras e execução de furações serão feitas após a colocação das chapas de 
topo. 
 
As furações serão executadas por meio de broca, fazendo-se o furo guia e o 
alargamento para a dimensão final. Os furos poderão ter uma variação máxima 
de 1 mm em relação às cotas de projeto, devendo-se minimizá-los sob pena de 
comprometimento da montagem.  
 
Após a fabricação, todas as peças da estrutura serão marcadas (tipadas) de 
acordo com a numeração do projeto, para facilitar sua identificação durante a 
montagem, além de conferidas no recebimento. 
 
Para a fabricação e montagem das colunas. deverá ser observada a 
identificação de faces conforme "A", "B", "C", "D", sendo sempre orientadas no 
sentido anti-horário, quando observada a coluna de cima para baixo. Deverá 
ser marcada sempre a face norte do projeto (marca N) na face "A". 
 
LIGAÇÕES 
 
LIGAÇÕES SOLDADAS 
 As ligações soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deverão ser feitas 
de acordo com os desenhos de fabricação, especificação e normas aqui 
definidas, e em especial a AWS D1.1 - Structural Welding Code. 
 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS 
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O aço para os parafusos, porcas e arruelas de alta resistência deverá 
seguir o prescrito em projeto e as especificações contidas na ASTM. 

Os parafusos terão a cabeça e a porca hexagonais. 
As arruelas deverão ser circulares, planas e lisas, exceto para o caso de 

emendas nas abas de perfis "I" ou "C" laminados, quando deverão ser usadas 
arruelas chanfradas. As arruelas a serem utilizadas em ligações com parafusos 
de alta resistência deverão ter dimensões conforme recomendações da AISC - 
Eigth Editon. 

As demais arruelas, quando circulares, planas e lisas, deverão ter 
dimensões conforme a ANSI-B-27.2 e, quando chanfradas, segundo a ANSI-B-
27.4. 

Todas as roscas deverão ser da Série Unificada Pesada (UNC) 
Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de 

sujeira e ferrugem, principalmente nas roscas, sendo indispensável guardá-los 
levemente oleados. 

Os furos para parafusos terão normalmente 1,5 mm mais que o 
diâmetro nominal do conector. 

Quando não indicadas de modo diverso no projeto, as peças de 
ligações parafusadas serão em aço zincado ou galvanizado. 
 
INSPEÇÃO DE ELEMENTOS SEMI-ACABADOS OU ACABADOS 
 

O CONSTRUTOR apresentará à FISCALIZAÇÃO as peças fabricadas e 
liberadas pelo fabricante, mediante listagem contendo as posições indicadas 
nos desenhos. 
 

Tais peças deverão ser dispostas em local e de forma adequada, que 
permita à FISCALIZAÇÃO verificar suas reais condições. 
 

Será analisada a qualidade da fabricação e das soldas para todos os 
elementos fabricados. As soldas serão aprovadas desde que não apresentem 
fissuras nem escórias, haja completa fusão entre metal base e material 
depositado e todos os espaços entre os elementos ligados sejam preenchidos 
com solda. 
 

Para aceitação das peças serão observados, entre outros, questão de 
empeno, recortes, fissuras, uniformidade de cordão de solda, chanfro das 
peças, furação e dimensões principais. 
 

Serão verificados a ultra-som todos os locais de elementos estruturais 
indicados nos desenhos de fabricação e nas emendas de topo de chapas e 
perfis. Os elementos a serem analisados deverão estar devidamente 
aprovados nos itens anteriores. Os testes de ultra-som serão realizados por 
firma especializada e devidamente qualificada, indicada pelo CONSTRUTOR e 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
 

A superfície das peças junto às soldas, no local a ser inspecionado por 
ultra-som, deverá estar isenta de ferrugem, carepas, etc. As soldas terão 
penetração completa e suas raízes hão de estar limpas. 
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Deverão ser realizados os seguintes controles e acompanhamentos: 
- controle de furações e respectivos acabamentos; 
- controle de qualidade de parafusos, porcas e arruelas de alta 

resistência; 
- acompanhamento de pré-montagens; 
- controle do acabamento, limpeza e pintura; 
- controle da marcação, embalagem e embarque das estruturas. 

 
SOLDAS 
 

As soldas automáticas devem ser completamente continuas, sem 
paradas ou partidas, executadas com chapas de espera para início e fim, e 
executadas por processo de arco submerso com fluxo ou por arco protegido a 
gás. 
 

As soldas manuais devem ser executadas por soldadores qualificados 
por um sistema de testes para o tipo de solda que vão executar, e os 
resultados desses testes serão devidamente registrados e acompanhados pela 
FISCALIZAÇÃO. Deve ser mantido pelo FABRICANTE um registro completo 
com a indicação do soldador responsável para cada solda importante realizada. 
Serão executadas na posição plana ou na posição horizontal vertical, com 
chapas de espera para início e fim nas soldas de topo, de modo que os pontos 
de paradas sejam desbastados ou aparados para eliminar crateras e evitar 
porosidades. 
 

Todas as soldas devem obedecer às tolerâncias e requisitos descritos a 
seguir. 

O perfil das soldas de topo, com ou sem preparação de chanfro, deve 
ser plano ou convexo, não sendo permitido concavidade nem mordeduras, 
conforme detalhes de soldas do anexo 1 e quadro abaixo. 

 
a (mm) b (mm) 
até 12,7 2,3 máximo 
de 12,7 a 25,4 3 máximo 
acima de 25,4 4,6 máximo 

 
 

O primeiro passo das soldas de topo com duplo chanfro do metal base 
deve ser a extração da raiz antes de se iniciar a solda do outro lado, 
possibilitando assim uma penetração completa e sem descontinuidade (vide 
detalhes de soldas no anexo 1). 

Não será permitida descontinuidade na base de uma solda de topo. 
 
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 
 
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES 
 Toda superfície a ser pintada deverá ser completamente limpa de toda sujeira, 
pó, graxa, qualquer resíduo (como a ferrugem) que possa interferir no processo 
de adesão da tinta, prevista. Precauções especiais deverão ser tomadas na 
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limpeza dos cordões de solda, com a remoção de respingos, resíduos e da 
escória fundente. 
 
LIMPEZA MANUAL 
 Feita por meio de escovas de fios metálicos de aço ou sedas não ferrosas 
(metálicas), raspadeiras ou martelos. Esse processo só poderá ser usado em 
peças pequenas. 
 
LIMPEZA MECÂNICA 
 Feita por meio de lixadeiras, escovas mecânicas, marteletes pneumáticos ou 
esmerilhadeiras, usadas com o devido cuidado, a fim de se evitar danos às 
superfícies. Esse sistema não poderá ser usado quando a superfície apresentar 
resíduos de laminação e grande quantidade de ferrugem. 
 
LIMPEZA POR SOLVENTES 
 Este processo é usado para remover graxas, óleos e impurezas, mas não 
serve para remover ferrugem e resíduos de laminação. Só deverá ser usado 
quando especificado como processo complementar. 
 
LIMPEZA POR JATEAMENTO ABRASIVO (SECO AO METAL BRANCO) 

Remove-se todo resíduo de laminação, ferrugem, incrustações e 
demais impurezas das superfícies tratadas, de modo a se apresentarem 
totalmente limpas e com as características do metal branco. 

Para o jateamento poderá ser utilizado o sistema de granalha de aço ou 
de areia quartzosa, seca, de granulometria uniforme, com tamanho máximo de 
partícula da peneira n° 5. O reaproveitamento da ar eia poderá ocorrer apenas 
uma vez. 

O tempo máximo que poderá ocorrer entre o jateamento e a Aplicação 
do "primer" deverá ser estabelecido em função das condições locais, mas 
nunca superior a 4 horas. Caso observado sinal de oxidação nesse intervalo, 
as peças oxidadas serão novamente jateadas e o prazo para Aplicação do 
"primer" será reduzido. 
 
PINTURA 
 
PINTURA DE FUNDO 
 Logo após o jateamento, no intervalo máximo de 4 horas, aplica-se a pintura de 
base, capaz de proteger as superfícies tratadas contra a oxidação. Esta pintura 
deverá ser compatível com a pintura de acabamento e ter espessura mínima de 
60 micra, aplicada em 2 demãos, em etapas distintas e de preferência em 
cores diferentes, sendo 30 micra de filme seco por demão. 
 
PINTURA INTERMEDIÁRIA 
 Sobre a tinta de fundo, aplica-se 1 camada de tinta intermediária fosca, com 
veículo compatível e cor diferente da tinta de acabamento, com espessura 
mínima de 30 micra de filme seco. 
 
PINTURA DE ACABAMENTO 
 Sobre a tinta intermediária aplicam-se 2 camadas de tinta de acabamento, com 
características, cor e espessura definidas no projeto. 
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MÉTODOS DE APLICAÇÃO 
 As tintas serão aplicadas por meio de pistola, de forma a se obter película 
regular com espessura e tonalidade uniformes, livre de poros, escorrimento e 
gotas, observadas todas as recomendações dos fabricantes das tintas. 
 
INSPEÇÃO DA PINTURA 
 O trabalho de pintura será inspecionado e acompanhado em todas as suas 
fases de execução por pessoa habilitada, que deverá colher as espessuras dos 
filmes das tintas com o auxilio do micrômetro e detectar possíveis falhas, 
devendo estas ser imediatamente corrigidas. 
 
 
 
 
 
EMBARQUE, TRANSPORTE DO FABRICANTE AO CANTEIRO E  
RECEBIMENTO 
 

Após a fabricação de um lote, e sua liberação pela FISCALIZAÇÃO, as 
peças poderão ser preparadas para o embarque, com base no cronograma de 
montagem das estruturas. 
 

O fabricante preparará listas de embarque que acompanharão o 
transporte desde sua fábrica até o local de montagem. Destas listas deverão 
constar informações relativas a nomenclatura, marcas para montagem, 
dimensões das peças, quantidades, peso, informações relativas ao desenho de 
fabricação. Peças menores, tais como parafusos, porcas, arruelas, chapas de 
ligação deverão ser acondicionadas em caixas, onde estarão identificadas pelo 
tipo, diâmetro e comprimento. 
 

Peças ou conjuntos desmembrados pelo fabricante deverão ser 
transportados em bloco, de modo que, quando de seu recebimento possam ser 
imediatamente montados, facilitando os processos de estocagem. 
 

Quando do recebimento das peças na obra, estas serão inspecionadas. 
Aquelas que se apresentarem danificadas pelo transporte deverão ser 
reparadas ou trocadas, sem ônus para o PROPRIETÁRIO. 
 
MONTAGEM 
 

O fabricante montará as estruturas metálicas obedecendo aos 
desenhos e diagramas de montagem com as respectivas listas de parafusos. 

Quaisquer defeitos nas peças fabricadas que venham acarretar 
problemas na montagem deverão ser comunicados à FISCALIZAÇÃO para as 
devidas providências. A FISCALIZAÇÃO também deverá tomar conhecimento 
de procedimentos anormais na montagem, defeitos nas peças estruturais 
ocasionados por transporte, armazenamento ineficiente ou problemas que 
sejam encontrados na implantação das estruturas, decidindo pela viabilidade 
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ou não de substituição e aproveitamento das estruturas, obedecendo sempre 
aos critérios estabelecidos em normas. 
 
LIGAÇÕES SOLDADAS 

As ligações soldadas de campo só serão executadas quando solicitado 
nos desenhos de montagem e da forma neles indicada. 

Nas soldas, durante a montagem, as peças componentes devem ser 
suficientemente presas por meio de grampos, parafusos temporários ou outros 
meios adequados, para mantê-las na posição correta. 
 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS 
 

As ligações parafusadas obedecerão rigorosamente ao especificado 
nos desenhos e listas específicas. Os parafusos de alta resistência serão 
utilizados conforme especificado nos desenhos de fabricação e listas de 
parafusos. 

Em ligações por atrito, as áreas cobertas pelos parafusos não poderão 
ser pintadas e deverão estar isentas de ferrugem, óleo, graxa, escamas de 
laminação ou rebarbas provenientes da furação. 

O aperto dos parafusos deverá ser feito por meio de chave calibrada ou 
pelo método da rotação da porca. O aperto deverá seguir progressivamente da 
parte mais rígida para as extremidades das juntas parafusadas. As ligações 
deverão ser ajustadas de modo que os parafusos possam ser colocados à mão 
ou com auxílio de pequeno esforço aplicado por ferramenta manual. 

Quando um parafuso não puder ser colocado com facilidade, ou o seu 
eixo não permanecer perpendicular à peça após colocado, o furo poderá ser 
alargado no máximo 1/16” a mais que seu diâmetro nominal. 

Sempre que forem usadas chaves calibradas, devem também ser 
usadas arruelas revenidas sob o elemento em que se aplica o aperto (porca ou 
cabeça do parafuso). 

Serão feitos testes com os parafusos a serem usados sob as mesmas 
condições em que serão utilizados, em lotes, por amostragem. O parafuso 
deverá ser apertado até romper, anotando-se nesse momento o torque de 
ruptura. O torque a ser empregado deverá estar entre 50 a 60% do valor 
anotado. 
 
MOVIMENTAÇÃO E ESTOCAGEM DAS ESTRUTURAIS DE AÇO NA OBRA 

A carga, descarga e estocagem da estrutura deverão ser feitas com 
todos os cuidados necessários para evitar deformações. 

Todas as peças metálicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre 
madeirame espesso, disposto de forma a evitar que a peça sofra o efeito da 
corrosão. Deverão ser estocadas em locais onde haja adequada drenagem de 
águas pluviais, evitando-se com isto o acúmulo de água sobre ou sob as 
peças. 

Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de peças 
esbeltas e que devam ser devidamente contraventadas provisoriamente para a 
movimentação. 
 
NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
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Todas as colunas metálicas serão posicionadas sobre as bases de 
concreto, exatamente de acordo com os eixos e níveis indicados nos 
documentos de detalhamento. Eventuais desnivelamentos serão compensados 
pelo fabricante, completando com argamassa de enchimento e nivelamento a 
distância que falta entre o topo da coluna de concreto e a elevação prevista 
para o fundo de placa de base. 
 
MONTAGEM DAS ESTRUTURAS 

O CONSTRUTOR deverá apresentar previamente ao PROPRIETÁRIO, 
para aprovação, os documentos de procedimentos de montagem. A montagem 
das estruturas deverá estar de acordo com os documentos de detalhamento. O 
CONSTRUTOR deverá também tomar todas as providências para que a 
estrutura permaneça estável durante a montagem, utilizando 
contraventamentos provisórios, estaiamentos e ligações provisórias de 
montagem, em quantidade adequada e com resistência suficiente para que 
possam suportar os esforços atuantes durante a montagem. 

Todos os contraventamentos e estaiamentos provisórios deverão ser 
retirados após a montagem. Todas as ligações provisórias, inclusive em pontos 
de solda, deverão ser retiradas após a montagem, bem como preenchidas as 
furações para parafusos temporários de montagem. 

As tolerâncias de montagem são definidas a partir de que a referência 
básica para qualquer elemento horizontal é o plano de sua face superior e, 
para os outros elementos, são os seus próprios eixos. 

As principais tolerâncias de montagem admissíveis são as definidas a 
seguir. 

 
As colunas são consideradas aprumadas, quando sua inclinação 

com a vertical for menor que 1/50 e a distância horizontal entre seu topo 
e sua base for inferior a 25 mm. 

Para garantir o alinhamento em planta das colunas metálicas, a 
distância entre colunas de 2 pórticos sucessivos não pode diferir mais 
que +/- 2 mm da de projeto, e a distância entre a face externa de uma 
coluna qualquer e a linha que une as faces externas de duas colunas 
adjacentes a ela deve ser inferior a 5 mm. 
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NORMAS 
 
Conforme P-05 MET.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 
 
Para efeito desta Especificação, será considerado aço para perfilados 
destinados à execução de estruturas de aço todo ferro forjável sem 
necessidade de tratamento, que satisfaça às especificações constantes dos 
normativos relacionados a seguir. 
 
 
 
TIPO: ESTRUTURA METÁLICA 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Dimensões:  Conforme projeto estrutural 
Fixação: Perfis soldados e fixados com parafusos / chumbadores na estrutura 
existente. 
Tratamento: fundo anti oxidante, tipo zarcão ou similar. 
 
 
 
TIPO: PERFIL ENRIJECIDO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Aço: ASTM A-36 – ENRIJECIDO 150 x 60 x 2,66 
 Solda: Eletrodo E-60 -XX. 
 Cordão: cfe projeto, contínuo 
 Dimensões: conforme projeto estrutural 

APLICAÇÃO: conforme projeto estrutural 
 
 
 
TIPO: PERFIL RETANGULAR 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Aço: ASTM A-36 – 120x60x3,75, 100x50x3, 60x40x3 
 Espessura: 3,75, 3 mm, dobradas conforme projeto 
 Solda: conforme projeto 
 Dimensões: conforme projeto estrutural 

APLICAÇÃO: conforme projeto estrutural 
 
 
 
TIPO: CHAPA EXPANDIDA 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Aço: ASTM – A-36 
 Espessura: 6mm 
 Solda: cfe projeto, contínuo, sobre os perfis de apoio metálicos 

156



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-05.07 

              ESTRUTURA - 05 
          ESTRUTURA METÁLICA - EXCETO COBERTURA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 Dimensões: conforme projeto estrutural 
APLICAÇÃO: conforme projeto estrutural 
 
TIPO: ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE LETREIRO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material: Perfis de metalon 5x5cm 
Dimensões: Conforme projeto especifico 
Fixação: Perfis soldados e fixados com parafusos / chumbadores na estrutura 
existente. 
Tratamento: fundo anti oxidante, tipo zarcão ou similar. 
 
APLICAÇÃO:  
Na fachada para fixação do letreiro conforme indicado no projeto arquitetônico. 
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NORMAS 
 
Serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente as 
relacionadas a seguir: 
 

EB-782/85 Elementos de fixação dos componentes das 
estruturas metálicas (NBR-9971); 
EB-1742/86 Aços para perfis laminados, chapas grossas e 
barras, usados em estruturas fixas (NBR-9763); 
MB-262/82 Qualificação de processos de soldagem, de 
soldadores e de operadores; 
NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios - método dos estados limites (NBR-8800); 
NB-143/67 Cálculo de estruturas de aço constituídas por 
perfis leves; 
PB-347/79 Perfis estruturais de aço, formados a frio (NBR-
6355); 
PB-348/78 Perfis estruturais soldados de aço (NBR 5884). 

 
Deverão ser complementadas pelas Normas, Padrões e Recomendações das 
seguintes Associações Técnicas, nas formas mais recentes: 
 

AISC: American Institute of Steel Construction; 
ASTM: American Society for Testing and Materiais; 
AWS: American Welding Society; 
SAE: Society of Automotive Engineers; 
ANSI: American National Standard Institute; 
SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation; 
SIS: Sweriges Standardiserings Komission. 

 
CONDIÇÕES PRELIMINARES 
 

QUALIDADE DA CONTRATADA 
Os materiais e a mão-de-obra poderão a qualquer tempo ser inspecionados 
pela  FISCALIZAÇÃO, que deverá ter livre acesso às instalações do fabricante, 
desde o início da confecção da estrutura até a sua liberação para o embarque 
ou montagem. 
 

No inicio dos trabalhos, o CONSTRUTOR deverá fornecer para 
apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO os seguintes documentos: 
procedimentos de solda, recebimento e estocagem de matéria-prima; 
procedimento para controle de qualidade; 
procedimento para fabricação de perfis soldados; 
aferição dos instrumentos de medição por órgão oficial. 
 

Durante a fase de fabricação, o CONSTRUTOR deverá fornecer à 
FISCALIZAÇÃO documentos que comprovem a qualidade dos materiais, 
equipamentos e pessoal a serem empregados na fabricação, antes de utilizá-
los. Estes documentos são, entre outros, os relacionados a seguir: 
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certificados de usina para qualquer partida de chapas, laminados 
e tubos a serem empregados; 
certificados de qualidade para parafusos (ASTM-A-325); 

atestado de qualificação de soldadores ou operadores de equipamento 
de solda, de acordo com o método MB-262/62, complementado com a 
AWS D1.1 - Structural Welding Code - Seção 5. 

 
Caso não existam os certificados citados no item anterior, o 
CONSTRUTOR deverá exigir do fabricante a realização dos ensaios 
mencionados nas referidas normas. 

 
Durante a fabricação, a FISCALIZAÇÃO inspecionará os materiais a 
serem usados. podendo rejeitá-los caso apresentem sinais de já terem 
sido utilizados ou não atendam ao previsto nos itens anteriores. 
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FABRICAÇÃO 
 
Os elementos estruturais deverão ser fabricados de forma programada, 
obedecendo às prioridades do cronograma. a fim de permitir uma seqüência de 
montagem. 
 
Todos os perfis soldados deverão ser fabricados com chapas planas. não 
sendo permitido usar chapas retificadas de bobinas. As peças serão cortadas. 
pré montadas e conferidas nas dimensões externas. Só então poderão ser 
soldadas pelo processo do arco-submerso. As deformações de empenamento 
por soldagem serão corrigidas através de pré ou pós deformação mecânica. As 
tolerâncias admitidas relativas a paralelismo e concentricidade deverão estar 
dentro dos limites previstos no anexo 1. 
 
Os processos de soldagem complementares poderão ser executados com 
utilização de eletrodo revestido ou por processo semi-automático tipo MIG. 
 
As furações e soldagens de nervuras no perfil das colunas serão executadas 
após a colocação da placa de base. devendo todas as medidas estar 
relacionadas à parte inferior da mesma. 
 
As vigas com chapas de topo deverão ter estas placas soldadas só após 
conferência das dimensões da peça na pré-montagem. A montagem de 
nervuras e execução de furações serão feitas após a colocação das chapas de 
topo. 
 
As furações serão executadas por meio de broca, fazendo-se o furo guia e o 
alargamento para a dimensão final. Os furos poderão ter uma variação máxima 
de 1 mm em relação às cotas de projeto, devendo-se minimizá-los sob pena de 
comprometimento da montagem.  
 
Após a fabricação, todas as peças da estrutura serão marcadas (tipadas) de 
acordo com a numeração do projeto, para facilitar sua identificação durante a 
montagem, além de conferidas no recebimento. 
 
Para a fabricação e montagem das colunas. deverá ser observada a 
identificação de faces conforme "A", "B", "C", "D", sendo sempre orientadas no 
sentido anti-horário, quando observada a coluna de cima para baixo. Deverá 
ser marcada sempre a face norte do projeto (marca N) na face "A". 
 
LIGAÇÕES 
 
LIGAÇÕES SOLDADAS 
 As ligações soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deverão ser feitas 
de acordo com os desenhos de fabricação, especificação e normas aqui 
definidas, e em especial a AWS D1.1 - Structural Welding Code. 
 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS 
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O aço para os parafusos, porcas e arruelas de alta resistência deverá 
seguir o prescrito em projeto e as especificações contidas na ASTM. 

Os parafusos terão a cabeça e a porca hexagonais. 
As arruelas deverão ser circulares, planas e lisas, exceto para o caso de 

emendas nas abas de perfis "I" ou "C" laminados, quando deverão ser usadas 
arruelas chanfradas. As arruelas a serem utilizadas em ligações com parafusos 
de alta resistência deverão ter dimensões conforme recomendações da AISC - 
Eigth Editon. 

As demais arruelas, quando circulares, planas e lisas, deverão ter 
dimensões conforme a ANSI-B-27.2 e, quando chanfradas, segundo a ANSI-B-
27.4. 

Todas as roscas deverão ser da Série Unificada Pesada (UNC) 
Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de 

sujeira e ferrugem, principalmente nas roscas, sendo indispensável guardá-los 
levemente oleados. 

Os furos para parafusos terão normalmente 1,5 mm mais que o 
diâmetro nominal do conector. 

Quando não indicadas de modo diverso no projeto, as peças de 
ligações parafusadas serão em aço zincado ou galvanizado. 
 
INSPEÇÃO DE ELEMENTOS SEMI-ACABADOS OU ACABADOS 
 

O CONSTRUTOR apresentará à FISCALIZAÇÃO as peças fabricadas e 
liberadas pelo fabricante, mediante listagem contendo as posições indicadas 
nos desenhos. 
 

Tais peças deverão ser dispostas em local e de forma adequada, que 
permita à FISCALIZAÇÃO verificar suas reais condições. 
 

Será analisada a qualidade da fabricação e das soldas para todos os 
elementos fabricados. As soldas serão aprovadas desde que não apresentem 
fissuras nem escórias, haja completa fusão entre metal base e material 
depositado e todos os espaços entre os elementos ligados sejam preenchidos 
com solda. 
 

Para aceitação das peças serão observados, entre outros, questão de 
empeno, recortes, fissuras, uniformidade de cordão de solda, chanfro das 
peças, furação e dimensões principais. 
 

Serão verificados a ultra-som todos os locais de elementos estruturais 
indicados nos desenhos de fabricação e nas emendas de topo de chapas e 
perfis. Os elementos a serem analisados deverão estar devidamente 
aprovados nos itens anteriores. Os testes de ultra-som serão realizados por 
firma especializada e devidamente qualificada, indicada pelo CONSTRUTOR e 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
 

A superfície das peças junto às soldas, no local a ser inspecionado por 
ultra-som, deverá estar isenta de ferrugem, carepas, etc. As soldas terão 
penetração completa e suas raízes hão de estar limpas. 
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Deverão ser realizados os seguintes controles e acompanhamentos: 
- controle de furações e respectivos acabamentos; 
- controle de qualidade de parafusos, porcas e arruelas de alta 

resistência; 
- acompanhamento de pré-montagens; 
- controle do acabamento, limpeza e pintura; 
- controle da marcação, embalagem e embarque das estruturas. 

 
SOLDAS 
 

As soldas automáticas devem ser completamente continuas, sem 
paradas ou partidas, executadas com chapas de espera para início e fim, e 
executadas por processo de arco submerso com fluxo ou por arco protegido a 
gás. 
 

As soldas manuais devem ser executadas por soldadores qualificados 
por um sistema de testes para o tipo de solda que vão executar, e os 
resultados desses testes serão devidamente registrados e acompanhados pela 
FISCALIZAÇÃO. Deve ser mantido pelo FABRICANTE um registro completo 
com a indicação do soldador responsável para cada solda importante realizada. 
Serão executadas na posição plana ou na posição horizontal vertical, com 
chapas de espera para início e fim nas soldas de topo, de modo que os pontos 
de paradas sejam desbastados ou aparados para eliminar crateras e evitar 
porosidades. 
 

Todas as soldas devem obedecer às tolerâncias e requisitos descritos a 
seguir. 

O perfil das soldas de topo, com ou sem preparação de chanfro, deve 
ser plano ou convexo, não sendo permitido concavidade nem mordeduras, 
conforme detalhes de soldas do anexo 1 e quadro abaixo. 

 
a (mm) b (mm) 
até 12,7 2,3 máximo 
de 12,7 a 25,4 3 máximo 
acima de 25,4 4,6 máximo 

 
 

O primeiro passo das soldas de topo com duplo chanfro do metal base 
deve ser a extração da raiz antes de se iniciar a solda do outro lado, 
possibilitando assim uma penetração completa e sem descontinuidade (vide 
detalhes de soldas no anexo 1). 

Não será permitida descontinuidade na base de uma solda de topo. 
 
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 
 
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES 
 Toda superfície a ser pintada deverá ser completamente limpa de toda sujeira, 
pó, graxa, qualquer resíduo (como a ferrugem) que possa interferir no processo 
de adesão da tinta, prevista. Precauções especiais deverão ser tomadas na 
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limpeza dos cordões de solda, com a remoção de respingos, resíduos e da 
escória fundente. 
 
LIMPEZA MANUAL 
 Feita por meio de escovas de fios metálicos de aço ou sedas não ferrosas 
(metálicas), raspadeiras ou martelos. Esse processo só poderá ser usado em 
peças pequenas. 
 
LIMPEZA MECÂNICA 
 Feita por meio de lixadeiras, escovas mecânicas, marteletes pneumáticos ou 
esmerilhadeiras, usadas com o devido cuidado, a fim de se evitar danos às 
superfícies. Esse sistema não poderá ser usado quando a superfície apresentar 
resíduos de laminação e grande quantidade de ferrugem. 
 
LIMPEZA POR SOLVENTES 
 Este processo é usado para remover graxas, óleos e impurezas, mas não 
serve para remover ferrugem e resíduos de laminação. Só deverá ser usado 
quando especificado como processo complementar. 
 
LIMPEZA POR JATEAMENTO ABRASIVO (SECO AO METAL BRANCO) 

Remove-se todo resíduo de laminação, ferrugem, incrustações e 
demais impurezas das superfícies tratadas, de modo a se apresentarem 
totalmente limpas e com as características do metal branco. 

Para o jateamento poderá ser utilizado o sistema de granalha de aço ou 
de areia quartzosa, seca, de granulometria uniforme, com tamanho máximo de 
partícula da peneira n° 5. O reaproveitamento da ar eia poderá ocorrer apenas 
uma vez. 

O tempo máximo que poderá ocorrer entre o jateamento e a Aplicação 
do "primer" deverá ser estabelecido em função das condições locais, mas 
nunca superior a 4 horas. Caso observado sinal de oxidação nesse intervalo, 
as peças oxidadas serão novamente jateadas e o prazo para Aplicação do 
"primer" será reduzido. 
 
PINTURA 
 
PINTURA DE FUNDO 
 Logo após o jateamento, no intervalo máximo de 4 horas, aplica-se a pintura de 
base, capaz de proteger as superfícies tratadas contra a oxidação. Esta pintura 
deverá ser compatível com a pintura de acabamento e ter espessura mínima de 
60 micra, aplicada em 2 demãos, em etapas distintas e de preferência em 
cores diferentes, sendo 30 micra de filme seco por demão. 
 
PINTURA INTERMEDIÁRIA 
 Sobre a tinta de fundo, aplica-se 1 camada de tinta intermediária fosca, com 
veículo compatível e cor diferente da tinta de acabamento, com espessura 
mínima de 30 micra de filme seco. 
 
PINTURA DE ACABAMENTO 
 Sobre a tinta intermediária aplicam-se 2 camadas de tinta de acabamento, com 
características, cor e espessura definidas no projeto. 
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MÉTODOS DE APLICAÇÃO 
 As tintas serão aplicadas por meio de pistola, de forma a se obter película 
regular com espessura e tonalidade uniformes, livre de poros, escorrimento e 
gotas, observadas todas as recomendações dos fabricantes das tintas. 
 
INSPEÇÃO DA PINTURA 
 O trabalho de pintura será inspecionado e acompanhado em todas as suas 
fases de execução por pessoa habilitada, que deverá colher as espessuras dos 
filmes das tintas com o auxilio do micrômetro e detectar possíveis falhas, 
devendo estas ser imediatamente corrigidas. 
 
 
 
 
 
EMBARQUE, TRANSPORTE DO FABRICANTE AO CANTEIRO E  
RECEBIMENTO 
 

Após a fabricação de um lote, e sua liberação pela FISCALIZAÇÃO, as 
peças poderão ser preparadas para o embarque, com base no cronograma de 
montagem das estruturas. 
 

O fabricante preparará listas de embarque que acompanharão o 
transporte desde sua fábrica até o local de montagem. Destas listas deverão 
constar informações relativas a nomenclatura, marcas para montagem, 
dimensões das peças, quantidades, peso, informações relativas ao desenho de 
fabricação. Peças menores, tais como parafusos, porcas, arruelas, chapas de 
ligação deverão ser acondicionadas em caixas, onde estarão identificadas pelo 
tipo, diâmetro e comprimento. 
 

Peças ou conjuntos desmembrados pelo fabricante deverão ser 
transportados em bloco, de modo que, quando de seu recebimento possam ser 
imediatamente montados, facilitando os processos de estocagem. 
 

Quando do recebimento das peças na obra, estas serão inspecionadas. 
Aquelas que se apresentarem danificadas pelo transporte deverão ser 
reparadas ou trocadas, sem ônus para o PROPRIETÁRIO. 
 
MONTAGEM 
 

O fabricante montará as estruturas metálicas obedecendo aos 
desenhos e diagramas de montagem com as respectivas listas de parafusos. 

Quaisquer defeitos nas peças fabricadas que venham acarretar 
problemas na montagem deverão ser comunicados à FISCALIZAÇÃO para as 
devidas providências. A FISCALIZAÇÃO também deverá tomar conhecimento 
de procedimentos anormais na montagem, defeitos nas peças estruturais 
ocasionados por transporte, armazenamento ineficiente ou problemas que 
sejam encontrados na implantação das estruturas, decidindo pela viabilidade 
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ou não de substituição e aproveitamento das estruturas, obedecendo sempre 
aos critérios estabelecidos em normas. 
 
LIGAÇÕES SOLDADAS 

As ligações soldadas de campo só serão executadas quando solicitado 
nos desenhos de montagem e da forma neles indicada. 

Nas soldas, durante a montagem, as peças componentes devem ser 
suficientemente presas por meio de grampos, parafusos temporários ou outros 
meios adequados, para mantê-las na posição correta. 
 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS 
 

As ligações parafusadas obedecerão rigorosamente ao especificado 
nos desenhos e listas específicas. Os parafusos de alta resistência serão 
utilizados conforme especificado nos desenhos de fabricação e listas de 
parafusos. 

Em ligações por atrito, as áreas cobertas pelos parafusos não poderão 
ser pintadas e deverão estar isentas de ferrugem, óleo, graxa, escamas de 
laminação ou rebarbas provenientes da furação. 

O aperto dos parafusos deverá ser feito por meio de chave calibrada ou 
pelo método da rotação da porca. O aperto deverá seguir progressivamente da 
parte mais rígida para as extremidades das juntas parafusadas. As ligações 
deverão ser ajustadas de modo que os parafusos possam ser colocados à mão 
ou com auxílio de pequeno esforço aplicado por ferramenta manual. 

Quando um parafuso não puder ser colocado com facilidade, ou o seu 
eixo não permanecer perpendicular à peça após colocado, o furo poderá ser 
alargado no máximo 1/16” a mais que seu diâmetro nominal. 

Sempre que forem usadas chaves calibradas, devem também ser 
usadas arruelas revenidas sob o elemento em que se aplica o aperto (porca ou 
cabeça do parafuso). 

Serão feitos testes com os parafusos a serem usados sob as mesmas 
condições em que serão utilizados, em lotes, por amostragem. O parafuso 
deverá ser apertado até romper, anotando-se nesse momento o torque de 
ruptura. O torque a ser empregado deverá estar entre 50 a 60% do valor 
anotado. 
 
MOVIMENTAÇÃO E ESTOCAGEM DAS ESTRUTURAIS DE AÇO NA OBRA 

A carga, descarga e estocagem da estrutura deverão ser feitas com 
todos os cuidados necessários para evitar deformações. 

Todas as peças metálicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre 
madeirame espesso, disposto de forma a evitar que a peça sofra o efeito da 
corrosão. Deverão ser estocadas em locais onde haja adequada drenagem de 
águas pluviais, evitando-se com isto o acúmulo de água sobre ou sob as 
peças. 

Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de peças 
esbeltas e que devam ser devidamente contraventadas provisoriamente para a 
movimentação. 
 
NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
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Todas as colunas metálicas serão posicionadas sobre as bases de 
concreto, exatamente de acordo com os eixos e níveis indicados nos 
documentos de detalhamento. Eventuais desnivelamentos serão compensados 
pelo fabricante, completando com argamassa de enchimento e nivelamento a 
distância que falta entre o topo da coluna de concreto e a elevação prevista 
para o fundo de placa de base. 
 
MONTAGEM DAS ESTRUTURAS 

O CONSTRUTOR deverá apresentar previamente ao PROPRIETÁRIO, 
para aprovação, os documentos de procedimentos de montagem. A montagem 
das estruturas deverá estar de acordo com os documentos de detalhamento. O 
CONSTRUTOR deverá também tomar todas as providências para que a 
estrutura permaneça estável durante a montagem, utilizando 
contraventamentos provisórios, estaiamentos e ligações provisórias de 
montagem, em quantidade adequada e com resistência suficiente para que 
possam suportar os esforços atuantes durante a montagem. 

Todos os contraventamentos e estaiamentos provisórios deverão ser 
retirados após a montagem. Todas as ligações provisórias, inclusive em pontos 
de solda, deverão ser retiradas após a montagem, bem como preenchidas as 
furações para parafusos temporários de montagem. 

As tolerâncias de montagem são definidas a partir de que a referência 
básica para qualquer elemento horizontal é o plano de sua face superior e, 
para os outros elementos, são os seus próprios eixos. 

As principais tolerâncias de montagem admissíveis são as definidas a 
seguir. 

 
As colunas são consideradas aprumadas, quando sua inclinação 

com a vertical for menor que 1/50 e a distância horizontal entre seu topo 
e sua base for inferior a 25 mm. 

Para garantir o alinhamento em planta das colunas metálicas, a 
distância entre colunas de 2 pórticos sucessivos não pode diferir mais 
que +/- 2 mm da de projeto, e a distância entre a face externa de uma 
coluna qualquer e a linha que une as faces externas de duas colunas 
adjacentes a ela deve ser inferior a 5 mm. 
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NORMAS 
 
Conforme P-05 MET.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 
 
Para efeito desta Especificação, será considerado aço para perfilados 
destinados à execução de estruturas de aço todo ferro forjável sem 
necessidade de tratamento, que satisfaça às especificações constantes dos 
normativos relacionados a seguir. 
 
 
 
TIPO: ESTRUTURA METÁLICA 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Dimensões:  Conforme projeto estrutural 
Fixação: Perfis soldados e fixados com parafusos / chumbadores na estrutura 
existente. 
Tratamento: fundo anti oxidante, tipo zarcão ou similar. 
 
 
 
TIPO: PERFIL ENRIJECIDO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Aço: ASTM A-36 – ENRIJECIDO 150 x 60 x 2,66 
 Solda: Eletrodo E-60 -XX. 
 Cordão: cfe projeto, contínuo 
 Dimensões: conforme projeto estrutural 

APLICAÇÃO: conforme projeto estrutural 
 
 
 
TIPO: PERFIL RETANGULAR 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Aço: ASTM A-36 – 120x60x3,75, 100x50x3, 60x40x3 
 Espessura: 3,75, 3 mm, dobradas conforme projeto 
 Solda: conforme projeto 
 Dimensões: conforme projeto estrutural 

APLICAÇÃO: conforme projeto estrutural 
 
 
 
TIPO: CHAPA EXPANDIDA 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Aço: ASTM – A-36 
 Espessura: 6mm 
 Solda: cfe projeto, contínuo, sobre os perfis de apoio metálicos 
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 Dimensões: conforme projeto estrutural 
APLICAÇÃO: conforme projeto estrutural 
 
TIPO: ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE LETREIRO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material: Perfis de metalon 5x5cm 
Dimensões: Conforme projeto especifico 
Fixação: Perfis soldados e fixados com parafusos / chumbadores na estrutura 
existente. 
Tratamento: fundo anti oxidante, tipo zarcão ou similar. 
 
APLICAÇÃO:  
Na fachada para fixação do letreiro conforme indicado no projeto arquitetônico. 
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NORMAS 
 
Serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente as 
relacionadas a seguir: 
 

EB-782/85 Elementos de fixação dos componentes das 
estruturas metálicas (NBR-9971); 
EB-1742/86 Aços para perfis laminados, chapas grossas e 
barras, usados em estruturas fixas (NBR-9763); 
MB-262/82 Qualificação de processos de soldagem, de 
soldadores e de operadores; 
NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios - método dos estados limites (NBR-8800); 
NB-143/67 Cálculo de estruturas de aço constituídas por 
perfis leves; 
PB-347/79 Perfis estruturais de aço, formados a frio (NBR-
6355); 
PB-348/78 Perfis estruturais soldados de aço (NBR 5884). 

 
Deverão ser complementadas pelas Normas, Padrões e Recomendações das 
seguintes Associações Técnicas, nas formas mais recentes: 
 

AISC: American Institute of Steel Construction; 
ASTM: American Society for Testing and Materiais; 
AWS: American Welding Society; 
SAE: Society of Automotive Engineers; 
ANSI: American National Standard Institute; 
SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation; 
SIS: Sweriges Standardiserings Komission. 

 
 
 
TIPO: ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE LETREIRO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material: Perfis de metalon 5x5cm 
Dimensões: Conforme projeto especifico 
Fixação: Perfis soldados e fixados com parafusos / chumbadores na estrutura 
existente. 
Tratamento: fundo anti oxidante, tipo zarcão ou similar. 
 
APLICAÇÃO:  
Na fachada para fixação do letreiro conforme indicado no projeto arquitetônico. 
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1.0. NORMAS 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios da NB-11/51 (NBR-7190) 
e da NB-14/86 (NBR 8800) 

 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
2.1. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma 

a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou 
provocados pelo adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão 
dotadas da contra-flecha necessária. 

2.2. Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, 
de modo a evitar eventuais fugas de pasta. 

2.3. Em peças com altura superior a 2 m, principalmente as estreitas, será 
necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, 
para facilitar a limpeza. 

2.4. As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a 
absorção da água de amassamento do concreto. 

2.5. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão 
aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

2.6. Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da 
seção retangular inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para 
madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento 
deverão ser contraventados para evitar flambagem, salvo se for 
demonstrada desnecessidade desta medida. 

2.7. Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais 
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o 
escoramento, pelas cargas por este transmitidas. 

2.8. Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não 
deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os 
topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo 
comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das 
emendas. 

2.9. As fôrmas de superfícies curvas serão apoiadas sobre cambotas de 
madeira pré fabricadas. O CONSTRUTOR, para esse fim, procederá à 
elaboração de desenhos de detalhes dos escoramentos, submetendo-
os Oportunamente a exame e autenticação do PROPRIETÁRIO. 

2.10. Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse 
modo, qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É 
preferível o emprego de andaimes metálicos. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. As formas devem ser elaboradas com madeira de terceira qualidade e 

chapas compensadas resinadas, espessura 10 mm, previstas para 
serem reaproveitadas por no mínimo três vezes. 
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1.0. NORMAS 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios da NB-11/51 (NBR-7190) 
e da NB-14/86 (NBR 8800) 

 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
2.1. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma 

a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou 
provocados pelo adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão 
dotadas da contra-flecha necessária. 

2.2. Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, 
de modo a evitar eventuais fugas de pasta. 

2.3. Em peças com altura superior a 2 m, principalmente as estreitas, será 
necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, 
para facilitar a limpeza. 

2.4. As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a 
absorção da água de amassamento do concreto. 

2.5. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão 
aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

2.6. Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da 
seção retangular inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para 
madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento 
deverão ser contraventados para evitar flambagem, salvo se for 
demonstrada desnecessidade desta medida. 

2.7. Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais 
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o 
escoramento, pelas cargas por este transmitidas. 

2.8. Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não 
deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os 
topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo 
comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das 
emendas. 

2.9. As fôrmas de superfícies curvas serão apoiadas sobre cambotas de 
madeira pré fabricadas. O CONSTRUTOR, para esse fim, procederá à 
elaboração de desenhos de detalhes dos escoramentos, submetendo-
os Oportunamente a exame e autenticação do PROPRIETÁRIO. 

2.10. Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse 
modo, qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É 
preferível o emprego de andaimes metálicos. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. As formas devem ser elaboradas com madeira de terceira qualidade, 

previstas para serem reaproveitadas por no mínimo cinco vezes. 
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1.0. TIPO: REFORÇO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Material: Fibra de Carbono 32 U Carbontape 100 mm 
 Dimensões: conforme projeto estrutural. 
 

EXECUÇÃO 
 

A- Aplicação da fibra de carbono em estruturas de concreto novo: 
 
1. Fazer mistura de ácido clorídrico a 10% (900 ml de água e 100 ml de 

ácido clorídrico); 
2. Aplicar com rolo na superfície de contato da fibra com a estrutura. Lavar 

com bastante água após aplicação; 
3. Esperar secar por 16 horas; 
4. Aplicar o adesivo Araldite LY 1553 + Araldite Aradur 955 em mistura 

homogênea (dosagem conforme projeto estrutural), na faixa onde a fibra 
será fixada; 

5. Aplicar na Fibra de Carbono o mesmo adesivo acima; 
6. Aplicar a Fibra de Carbono com o adesivo na estrutura; 
7. Aplicar adesivo sobre a Fibra de Carbono. 

 
B- Aplicação da fibra de carbono em estruturas de concreto antigo: 

 
1. Lixar a superfície retirando: sujeira, carbonatação, material 

desagregado, etc.; 
2. Se for retirada camada superior à 3mm de concreto, aplicar argamassa 

MR250 da VEDACID, ou similar, para recuperação do substrato base. 
Esta orientação deve ser utilizada também para tamponamento dos 
furos e regularização da superfície. 

3. Lavar a superfície, retirando todo o pó. Esperar secar por 8 horas; 
4. Aplicar o adesivo Araldite LY 1553 + Araldite 955 em mistura 

homogênea (dosagem conforme projeto estrutural), na faixa onde a fibra 
será fixada; 

5. Aplicar na Fibra de Carbono o mesmo adesivo acima; 
6. Aplicar a Fibra de Carbono com o adesivo na estrutura; 
7. Aplicar adesivo sobre a Fibra de Carbono. 

 
APLICAÇÃO: conforme projeto estrutural 
 
OBS: Para a execução de reforço em fibra de carbono É IMPRESCINDÍVEL a 
presença do engenheiro pleno da contratada acompanhando todo o processo 
de execução. Na composição está prevista hora adicional do profissional. 
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1.0. NORMAS 
Conforme P-04AAA.01, P-04.SUP.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 

2.0. PROJETO 
 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em 
conta que o mesmo obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso, 
conforme a seguir: 
 
EB-3/85 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 
armado (NBR-7480); 
EB-4/82 Agregados para concreto (NBR-7211); 
EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736); 
EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistência a sulfatos (ARS) (NBR-5737); 
MB-256/81 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do 
tronco de cone (NBR-7223); 
NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-6118); 
NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-6120); 
NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190); 
NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método 
dos estados limites (NBR-8800). 

Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, deverá 
ser consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela solução a ser 
adotada. 

3.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
3.1. TRANSPORTE DO CONCRETO 

 
3.1.1. O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja 

segregação ou desagregação de seus componentes, nem perda 
sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

3.1.2. Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto da 
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, 
carrinhos de mão com roda de pneu, jiricas, caçambas, pás 
mecânicas, etc., não sendo permitido, em hipótese alguma, o 
uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça. 

3.1.3. No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo 
especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro 
interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do 
agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no 
caso de seixo rolado. 

3.1.4. O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo 
permitido para seu lançamento, que é de 1 hora. 

3.1.5. Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que 
permita o lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, 
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serão adotadas precauções para manuseio do concreto em 
depósitos intermediários. 

3.1.6. O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos 
especiais dotados de movimentos capazes de manter uniforme o 
concreto misturado. 

3.1.7. No caso de utilização de carrinhos ou padiolas (jiricas), buscar-
se-ão condições de percurso suave, tais como rampas, aclives e 
declives, inclusive estrados. 

3.1.8. Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou 
mais andares) , recorrer-se-á ao transporte vertical por meio de 
elevadores de obra (guinchos). 

 
3.2.  LANÇAMENTO 

 
3.2.1.  Conforme NB-1/78 (NBR-6118) mais o seguinte. 
3.2.2. Competirá ao CONSTRUTOR informar, com oportuna 

antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório encarregado 
do controle tecnológico: dia e hora do início das operações de 
concretagem estrutural, tempo previsto para sua execução e os 
elementos a serem concreta dos. 

3.2.3. O processo de lançamento do concreto será determinado de 
acordo com a natureza da obra, cabendo ao CONSTRUTOR 
submetê-lo previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

3.2.4. Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior 
a 2 m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-
se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o 
concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 
meio de funis ou trombas. 

3.2.5. Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de 
ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item 
anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de 
argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço 
do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a 
formação de "nichos de pedras". 

3.2.6. Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo permitido entre o 
término do amassamento do concreto e o seu lançamento. 

3.2.7. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para 
lançamento poderá ser aumentado em função das 
características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em 
nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da 
pega. 

3.2.8. Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
3.2.9. Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas 

providências para que o concreto não seja lançado havendo 
água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja 
levado pela água de infiltração. 

3.2.10. A concretagem seguirá rigorosamente o programa de 
lançamento preestabelecido para o projeto. 
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3.2.11. Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o 
deslocamento da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo 
sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da 
argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja 
inevitável, poderá ser admitido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o 
arrastamento até o limite máximo de 3 m. 
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1.0. NORMAS 
Conforme P-04AAA.01, P-04.SUP.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 
PROJETO 
 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em 
conta que o mesmo obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso, 
conforme a seguir: 
 
 
EB-3/85 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 
armado (NBR-7480); 
EB-4/82 Agregados para concreto (NBR-7211); 
EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736); 
EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistência a sulfatos (ARS) (NBR-5737); 
MB-256/81 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do 
tronco de cone (NBR-7223); 
NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-6118); 
NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-6120); 
NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190); 
NB-14/86 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método 
dos estados limites (NBR-8800). 

 

Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, deverá 
ser consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela solução a ser 
adotada. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não devam 
facear com as lajes dos tetos e que não possuam vigas previstas nos 
projetos estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de 
concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam 
no mínimo 30 cm para cada lado do vão. A mesma precaução será tomada 
com os peitoris de vão de janelas, os quais serão guarnecidos com 
percintas de concreto armado. 

2.2. A verga ou contra-verga deve ser executada na espessura da alvenaria, 
sendo no mínimo 10x10cm em concreto Pré-Moldado, com fck mínimo de 
20 Mpa. Aço CA60 com bitola fina e formas de tábua de 3ª qualidade. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-06.01 

              ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES - 06 
           ALVENARIA C/BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P - 06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

Os blocos deverão atender as Normas Técnicas existentes quanto a resistência 
aos testes NBR 6136. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: Composto de areia, pó de pedra e cimento. 

 

2.2. Resistência à Compressão: 1,5 a 2,5 MPa. 

 

2.3. Dimensões: M15 - 14,0 x 19,0 x 39,0 cm. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Argamassa de Assentamento: Tipo: a17, traço: 1:7 (cimento e areia 
peneirada) ou traço 1:1:4 (cimento : Cal : areia). 
 

3.2. Junta de Assentamento: 15 mm. 
 

3.3. Travamento: Tipo C conforme anexo 6 do P-06.TIJ.01 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 
4.1.   Paredes e muros externos, conforme projeto de arquitetura. 
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DINOP/CSL BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-06.02 

              ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES - 06 
           ALVENARIA C/BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P - 06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

Os blocos deverão atender as Normas Técnicas existentes quanto a resistência 
aos testes NBR 6136. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: Composto de areia, pó de pedra e cimento. 

 

2.2. Resistência à Compressão: 1,5 a 2,5 MPa. 

 

2.3. Dimensões: M20 - 19,0 x 19,0 x 39,0 cm. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Argamassa de Assentamento: Tipo: a17, traço: 1:7 (cimento e areia 
peneirada) ou traço 1:1:4 (cimento : Cal : areia). 
 

3.2. Junta de Assentamento: 15 mm. 
 

3.3. Travamento: Tipo C conforme anexo 6 do P-06.TIJ.01 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 
4.1.   Paredes e muros externos, conforme projeto de arquitetura. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-06.03 

              ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES - 06 
           ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X29CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P - 06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: Barro cozido. 

 

2.2. Resistência à Compressão: 1,5 a 2,5 MPa. 

 

2.3. Dimensões: 9,0 x 19,0 x 29,0 cm. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Argamassa de Assentamento: Tipo: a17, traço: 1:7 (cimento e areia 
peneirada) ou traço 1:1:4 (cimento : Cal : areia). 
 

3.2. Junta de Assentamento: 15 mm. 
 

3.3. Travamento: Tipo C conforme anexo 6 do P-06.TIJ.01 
 
3.4. Encunhamento: Utilizar tijolo comum inclinado, com traço 1:3:12 

(cimento, cal, areia lavada).. 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 
4.1.   Nas alvenarias internas e externas com espessura de 10cm, como 
fechamento de vãos ou complementação de muros. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-06.04 

              ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES - 06 
           ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO FURADO  14X19X29CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P - 06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: Barro cozido. 

 

2.2. Resistência à Compressão: 1,5 a 2,5 MPa. 

 

2.3. Dimensões: 14,0 x 19,0 x 29,0 cm. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Argamassa de Assentamento: Tipo: a17, traço: 1:3 (cimento e areia 
peneirada) ou traço 1:1:4 (cimento : Cal : areia). 
 

3.2. Junta de Assentamento: 15 mm. 
 

3.3. Travamento: Tipo C conforme anexo 6 do P-06.TIJ.01 
 
3.4. Encunhamento: Utilizar tijolo comum inclinado, com traço 1:3:12 

(cimento, cal, areia lavada).. 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 
4.1.   Nas alvenarias internas e externas com espessura de 15cm, como 
fechamento de vãos ou complementação de muros. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-06.05 

              ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES - 06 
           ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM TIJOLO CER ÂMICO MACIÇO  5X10X20CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P - 06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: Barro cozido. 

 

2.2. Resistência à Compressão: 1,5 a 2,5 MPa. 

 

2.3. Dimensões: 5,0 x 10,0 x 20,0 cm. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Argamassa de Assentamento: traço 1:3:12 (cimento, cal, areia lavada). 
 

3.2. Junta de Assentamento: 15 mm. 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 
4.1.  Assentados Inclinados sobre as alvenarias, para encunhamento junto a 
laje. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-06.06 

              ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES - 06 
           ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ESPUMA DE POLIURETANO ESPANSIVA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P - 06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: espuma expansiva à base de resina de poliuretano, 
monocomponente. 

 

2.2. As cavidades não devem ser preenchidas em grandes espessuras 
numa única camada. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Instalar o bico aplicador na válvula do aerossol. Agitar a embalagem 
cerca de 15 a 20 vezes, posicioná-la na posição inversa, ou seja, com o 
fundo voltado para cima e lado do bico aplicador para baixo, e pressionar a 
válvula levemente para liberar o produto. O volume original pode aumentar 
de 30 a 40 vezes, devendo-se tomar cuidado com perdas nos 
preenchimentos das cavidades. 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 
4.1.   Nas alvenarias internas, como fechamento de vãos junto as lajes. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-06.07 

              ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES - 06 
          PAREDE DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A U MIDADE-RU 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P - 06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 

2.0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
2.1. PAINÉIS: 

Material: Divisória comum: Painel Gypsum ST BR 12,5 mm, estruturado 
em perfil de chapa galvanizada. Sistema RU. 
Dimensões dos painéis: 
Largura = 1,20 m 

Altura: Do piso ao teto ou conforme projeto de arquitetura 
Espessura do painel: 12,5 mm 
Acabamento: conforme projeto 

Fabricante: LAFARGE GYPSUM ou PLACO 
 

2.2. ACESSÓRIOS: 
 

Guias e montantes de chapa metálica, para a estrutura horizontal e 
vertical 
Cantoneiras para reforço de cantos 
Platina de reforços para reforço interno das paredes, nos locais de 
fixação de cargas pesadas. 

 Fita a base de papel especial microperfurado para tratamento de juntas 
em paredes, tetos e revestimentos. 

 
2.3. REJUNTAMENTO: 

Material: Massa de Rejunte Gypsum 
 

3.0. EXECUÇÃO 
As Paredes Gypsum consistem no aparafusamento de um ou mais painéis 
Gypsum em perfis de aço galvanizado. 
As divisórias serão instaladas do piso ao teto ou na altura indicada no 
projeto de arquitetura. 
Para a execução das divisórias serão seguidas todas as recomendações do 
fabricante. 
 

 
4.0. APLICAÇÃO:  

Conforme projeto de arquitetura específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-06.08 

              ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES - 06 
          PAREDE DE GESSO ACARTONADO STANDART-ST 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P - 06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 
 

2.0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
2.1. PAINÉIS: 

Material: Divisória comum: Painel Gypsum ST BR 12,5 mm, estruturado 
em perfil de chapa galvanizada. Sistema Standard. 
Dimensões dos painéis: 
Largura = 1,20 m 

Altura: Do piso ao teto ou conforme projeto de arquitetura 
Espessura do painel: 12,5 mm 
Acabamento: conforme projeto 

Fabricante: LAFARGE GYPSUM ou PLACO 
 

2.2. ACESSÓRIOS: 
 

Guias e montantes de chapa metálica, para a estrutura horizontal e 
vertical 
Cantoneiras para reforço de cantos 
Platina de reforços para reforço interno das paredes, nos locais de 
fixação de cargas pesadas. 

 Fita a base de papel especial microperfurado para tratamento de juntas 
em paredes, tetos e revestimentos. 

 
2.3. REJUNTAMENTO: 

Material: Massa de Rejunte Gypsum 
 

3.0. EXECUÇÃO 
As Paredes Gypsum consistem no aparafusamento de um ou mais painéis 
Gypsum em perfis de aço galvanizado. 
As divisórias serão instaladas do piso ao teto ou na altura indicada no 
projeto de arquitetura. 
Para a execução das divisórias serão seguidas todas as recomendações do 
fabricante. 
 

 
4.0. APLICAÇÃO:  

Conforme projeto de arquitetura, legenda 20-PAREDES. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.01 

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 24, DESENVOLVIMENTO 33 C M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

1.0. NORMAS 
Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 

Caderno Geral de Encargos 1995. 

As calhas deverão atender as Normas Técnicas existentes NBR 10844 
NB 611 - Instalações prediais de águas pluviais. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Canal que recolhe a água de coberturas, terraços e similares e a 
conduz a um ponto de destino.  

2.2. Podem ser instaladas na linha de água-furtada da cobertura (calha de 
beiral), instaladas na linha de beiral da cobertura (calha de platibanda), e 
instaladas no encontro da cobertura com platibanda. 

2.3. As calhas devem possuir bordo livre, prolongamento vertical para evitar 
transbordamento. 

2.4. A área útil das calhas deve comportar toda a vazão decorrente de 
precipitação. 

2.5. O dimensionamento das calhas deve ser feito através da fórmula de 
Manning-Strickler, ou de qualquer outra fórmula equivalente. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Executar calha em chapa galvanizada 24 (NBR 7005, NBR 6663), com 
espessura de 0,50 mm para substituição da calha indicada em projeto. A 
fixação deverá ser dotada de elasticidade, contendo elementos como 
parafuso, arruela, calota vedante e solda periférica. 

3.2. A pintura das calhas deverá ser executada com fundo tipo “Super 
Galvite”, sobre a qual deverá ser executada pintura com tinta esmalte 
sintética preferencialmente na cor branca. 

3.3. Os trechos da linha perimetral da cobertura e das eventuais aberturas 
na cobertura (escadas, clarabóias etc.) que possam receber água, em 
virtude do caimento, devem ser dotados de platibanda ou calha. 

3.4. As calhas de beiral e platibanda devem, sempre que possível, ser 
fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o mais próximo 
desta.  

3.5. A inclinação das calhas de beiral e platibanda deve ser uniforme, com 
valor mínimo de 0,5%.  

3.6. As calhas de água-furtada têm inclinação de acordo com o projeto da 
cobertura. 

3.7. Para as emendas, as junções das calhas devem ser feitas com rebites 
estanhados. As juntas, após serem limpas, devem ser vedadas com 
material apropriado (Silicone, Veda Calha, Sicaflex). 
. 

4.0. APLICAÇÃO: Na cobertura conforme definido em projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.02 

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA 24, DESENVOLVIMENTO 40C M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 

Caderno Geral de Encargos 1995. 

As calhas deverão atender as Normas Técnicas existentes NBR 10844 
NB 611 - Instalações prediais de águas pluviais. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O chapim deve ser assentado de forma a impedir a hipercolação de 
água no interior da alvenaria. 

2.2. O acabamento dos chapim deve possuir pingadeiras de forma a impedir 
o escorrimento de água em qualquer ponto da alvenaria. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Executar chapim em chapa galvanizada 24 (NBR 7005, NBR 6663), 
com espessura de 0,50 mm para substituição do chapim indicado em 
projeto. A fixação deverá ser dotada de elasticidade, contendo elementos 
como parafuso, arruela, calota vedante e solda periférica. 
 

3.2. A pintura dos chapins deverá ser executada com fundo tipo “Super 
Galvite”, sobre a qual deverá ser executada pintura com tinta esmalte 
sintético preferencialmente na cor branca. 

 
3.3. Para as emendas, as junções dos chapins devem ser feitas com rebites 

estanhados. As juntas, após serem limpas, devem ser vedadas com 
material apropriado (Silicone, Veda Calha, Sicaflex) 

 
4.0. APLICAÇÃO 

 
4.1. Conforme definido em projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.03 

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

As telhas deverão atender a Norma Técnica existente NBR 15210 - Telha 
ondulada de fibrocimento sem amianto, NBR 8055 - Parafusos, ganchos e 
pinos usados para a fixação de telhas de fibrocimento 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1 Material: Fibrocimento, sem amianto, com tecnologia CRFS (Cimento 
Reforçado com Fios Sintéticos). 

2.2 Dimensões: 1,83x1,10m, e=6mm. 
2.3 Fabricante: Eternit (Etermax), Brasilit (Maxplac) ou similar. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. As telhas de fibrocimento devem ser fixadas com parafuso 5/16´´ em 
terças de madeira, ou com pino 5/16´´ em estruturas metálicas ou de 
alvenaria, sempre aplicados na parte alta das ondas, na segunda e na 
quinta onda. 

3.2. Vão livre máximo para Telha Ondulada igual a 1,69m. 
3.3.  O furo para fixação deve ser executado com broca de diâmetro 2mm 

maior do que o parafuso ou pino. 
3.4. Balanço livre do beiral: 

• No sentido do comprimento, beiral sem calha: máximo 40cm, mínimo 
25cm 

• No sentido do comprimento, beiral com calha: máximo 25cm, mínimo 
10cm 

• No sentido da largura da telha: máximo 10cm 
3.5. Recobrimento mínimo: 

• Longitudinal: 50mm 
• Lateral: 230mm 

3.6. Cada telha deve possuir dois apoios.  
3.7. Molhar as peças a serem trabalhadas e o piso ao redor. 
3.8. Dar preferência a ferramentas manuais (serrote, grosa, etc) ou 

equipamentos motorizados de BAIXA velocidade. 
3.9. Utilizar máscara com fator de proteção P2 sempre que houver geração 

de poeiras. 
3.10. Utilizar esponjas ou panos úmidos para remoção das rebarbas das 

peças e limpeza dos equipamentos. 
3.11. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas. 
 

1.0. APLICAÇÃO 
 

1.1. Nas coberturas conforme indicado em projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.04 

          COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO DE 8M M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

As telhas deverão atender a Norma Técnica existente NBR 15210 - Telha 
ondulada de fibrocimento sem amianto, NBR 8055 - Parafusos, ganchos e 
pinos usados para a fixação de telhas de fibrocimento 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1 Material: Fibrocimento, sem amianto, com tecnologia CRFS (Cimento 
Reforçado com Fios Sintéticos). 

2.2 Dimensões: 1,83x1,10m, e=8mm. 
2.3 Fabricante: Eternit (Etermax), Brasilit (Maxplac) ou similar. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. As telhas de fibrocimento devem ser fixadas com parafuso 5/16´´ em 
terças de madeira, ou com pino 5/16´´ em estruturas metálicas ou de 
alvenaria, sempre aplicados na parte alta das ondas, na segunda e na 
quinta onda. 

3.2. Vão livre máximo para Telha Ondulada igual a 1,99m. 
3.3.  O furo para fixação deve ser executado com broca de diâmetro 2mm 

maior do que o parafuso ou pino. 
3.4. Balanço livre do beiral: 

• No sentido do comprimento, beiral sem calha: máximo 40cm, mínimo 
25cm 

• No sentido do comprimento, beiral com calha: máximo 25cm, mínimo 
10cm 

• No sentido da largura da telha: máximo 10cm 
3.5. Recobrimento mínimo: 

• Longitudinal: 50mm 
• Lateral: 230mm 

3.6. Cada telha deve possuir dois apoios.  
3.7. Molhar as peças a serem trabalhadas e o piso ao redor. 
3.8. Dar preferência a ferramentas manuais (serrote, grosa, etc) ou 

equipamentos motorizados de BAIXA velocidade. 
3.9. Utilizar máscara com fator de proteção P2 sempre que houver geração 

de poeiras. 
3.10. Utilizar esponjas ou panos úmidos para remoção das rebarbas das 

peças e limpeza dos equipamentos. 
3.11. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas. 
 

1.0. APLICAÇÃO 
 

1.1. Nas coberturas conforme indicado em projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.05 

COBETURA COM TELHA METÁLICA PRÉ-PINTADA - TIPO SAND UICHE, E=0,50 MM, 
LARG. 1050 MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

NBR 15310:2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 
requisitos e métodos de ensaio 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1. Material: 2 Chapas de aço  galvanizadas, com enchimento de espuma 

rígida de poliuretano. 
2.2. Fabricante: Brafer, GTP, Termotelha ou similar 
2.3. Dimensões: Conforme especificações do fabricante, adequadas às 

dimensões da cobertura. 
2.4. Espessuras: Chapas = 0,5 mm 
2.5. Enchimento = 30 mm  
2.6. Peças de acabamento/cumeeiras: Conforme fabricante. 

 
 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Estrutura de apoio/fixação: Estrutura metálica, conforme projeto 
estrutural.  
 

3.2. Execução/fixação: Conforme instruções do fabricante, com parafusos 
auto-atarrachantes e conjuntos de vedação. 
  

4.0. APLICAÇÃO 
 

4.1. Na cobertura conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.06 

COBERTURA COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL SIMPLES, E =0,50 MM,  
LARG. 1050 MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

NBR 15310:2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 
requisitos e métodos de ensaio 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  
 

2.1. Material: Aço. 
2.2. Dimensões: Espessura de 0,50mm, largura 1050mm e comprimento de 

acordo com estrutura a ser executada 
2.3. Acabamento: Galvanizado natural. 
2.4. Fixação: Por buchas e parafusos, conforme orientação do fabricante 
2.5. Fabricante: ArcelorMittal ou similar. 

 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Utilizar elementos de borracha para completa vedação do conjunto. 
Instalação de sistema de captação de águas pluviais (calhas e rufos). 

 
4.0. APLICAÇÃO 

 
4.1. Conforme projeto cobertura. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.07 

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA - TIPO FRANCESA OU MARS ELHA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 

Caderno Geral de Encargos 1995. 
NBR 7172 - Telha cerâmica tipo francesa, Especificação 
NBR 8039 - Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo 

francesa,  
NBR 8038 - Telha Cerâmica Tipo Francesa - Forma e Dimensões - 

Padronização 
NBR 15310:2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 

requisitos e métodos de ensaio 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: Telha Cerâmica Francesa. 

2.2. Dimensões: 240x400mm, h=14mm. 

2.3. Fabricante: Baraúna, Monte Carmelo ou Similar. 

2.4. Cobertura: Com Argamassa Mista De Traço 1:2:9 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Os telhados devem ser estanques, com um nível satisfatório de 
segurança. 

3.2. O telhado deve ser executado para empregar telhas com dimensões 
padronizadas. 

3.3. A quantidade de telhas no plano de água do telhado é de 15 ± 0,5 
unidades por m2. 

3.4.  Recomenda-se que as águas pluviais incidentes sobre o telhado sejam 
recolhidas através de calhas e condutores. 

3.5. Os telhados devem ser executados com declividade compreendida 
entre 32% e 40%. 

3.6. A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral 
e prosseguindo-se em direção à cumeeira. 

3.7. Na colocação das telhas ou na manutenção do telhado, os montadores 
não devem pisar diretamente nas telhas, devendo utilizar tábuas que 
distribuam os esforços. 

3.8. As telhas devem apoiar-se sobre elementos co-planares, isto é, nas 
faces superiores das ripas. 

3.9. Em beirais desprotegidos, recomenda-se emboçar as telhas com a 
argamassa, ou fixá-las com arames de aço ou de cobre, através da orelha 
de aramar, à estrutura de apoio do telhado. 

3.10. O encontro do telhado com paredes paralelas ao comprimento das 
telhas pode ser executado empregando-se rufos metálicos ou componentes 
cerâmicos, de modo a garantir-se a estanqueidade do telhado. 

3.11. O encontro do telhado com paredes transversais ao comprimento das 
telhas pode ser executado empregando-se rufos metálicos ou componentes 
cerâmicos. 

4.0. APLICAÇÃO: Nas coberturas conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.08 

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PAULISTA, COM ARGA MASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 

Caderno Geral de Encargos 1995. 
NBR 9598 (1986) - Telha Cerâmica de Capa e Canal Tipo Paulista - 

Dimensões - Padronização 
NBR 9601 - Telha cerâmica de capa e canal – Especificação 
NBR 15310:2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 

requisitos e métodos de ensaio 
2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: Telha Cerâmica Colonial. 

2.2. Dimensões: 

• Canal: C=460mm, L1=140mm, L2=180mm, H1=70mm, H2=55mm 

• Capa: C=460mm, L1=120mm, L2=160mm, H=70mm 

2.3. Fabricante: Baraúna, Monte Carmelo Ou Similar. 

2.4. Cobertura: Com Argamassa Mista De Traço 1:2:9 
3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. Os telhados devem ser estanques, com um nível satisfatório de 

segurança. 
3.2. O telhado deve ser executado para empregar telhas com dimensões 

padronizadas. 
3.3. A quantidade de telhas no plano de água do telhado é de 15 ± 0,5 

unidades por m2. 
3.4.  Recomenda-se que as águas pluviais incidentes sobre o telhado sejam 

recolhidas através de calhas e condutores. 
3.5. Os telhados devem ser executados com declividade compreendida 

entre 20% e 25%. 
3.6. A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral 

e prosseguindo-se em direção à cumeeira. 
3.7. Na colocação das telhas ou na manutenção do telhado, os montadores 

não devem pisar diretamente nas telhas, devendo utilizar tábuas que 
distribuam os esforços. 

3.8. As telhas devem apoiar-se sobre elementos co-planares, isto é, nas 
faces superiores das ripas. 

3.9. Em beirais desprotegidos, recomenda-se emboçar as telhas com a 
argamassa, ou fixá-las com arames de aço ou de cobre, através da orelha 
de aramar, à estrutura de apoio do telhado. 

3.10. O encontro do telhado com paredes paralelas ao comprimento das 
telhas pode ser executado empregando-se rufos metálicos ou componentes 
cerâmicos, de modo a garantir-se a estanqueidade do telhado. 

3.11. O encontro do telhado com paredes transversais ao comprimento das 
telhas pode ser executado empregando-se rufos metálicos ou componentes 
cerâmicos. 

4.0. APLICAÇÃO: Nas coberturas conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.10 

EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA COM ARG AMASSA MISTA 
TRAÇO 1:2:9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

NBR 15310:2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 
requisitos e métodos de ensaio 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Material: Cumeeira para telha Cerâmica Francesa ou telha Cerâmica 
Paulista. 

2.2. Dimensões: 180x410mm, h=8mm. 

2.3. Fabricante: Baraúna, Monte Carmelo ou Similar. 

2.4. Cobertura: Com Argamassa Mista De Traço 1:2:9 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O recobrimento entre a cumeeira e a telha deve ser no mínimo de 30 
mm. 

3.2. A cumeeira deve ser emboçada com uma argamassa com capacidade 
de retenção de água, impermeável, insolúvel em água e que garanta uma 
boa aderência; consideram-se como adequada a argamassas de traço 
1:2:9 (cimento, cal e areia, em volume). 

3.3. Não devem ser empregadas argamassas de cimento e areia. 

3.4. A quantidade de telhas na linha de encontro entre as águas é de 3 
unidades por m. 

 
4.0. APLICAÇÃO 

 
4.1. Na cobertura conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.09 

                CUMEEIRA CHAPA METÁLICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

NBR 15310:2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 
requisitos e métodos de ensaio 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
2.1. Material: Aço. 
2.2. Forma: Trapezoidal. 
2.3. Dimensões: Espessura de 0,50mm, comprimento 2m e largura de 

acordo com estrutura a ser executada 
2.4. Acabamento: Galvanizado natural. 
2.5. Fixação: Por buchas e parafusos, conforme orientação do fabricante 

2.6. Fabricante: Arcelormittal ou similar. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. A serem utilizadas nas cumeeiras e nos espigões, do tipo capa 
(arremates entre duas águas). 

3.2. Utilizar parafusos fixadores nas extremidades, e em todo o comprimento 
da cumeeira espaçados 36cm. 

3.3. O sentido de colocação das cumeeiras deve levar em conta a 
sobreposição contrária ao sentido dos ventos predominantes. 

3.4. Cada cumeeira deve ser instalada com sobreposição de 7 cm 
3.5. Devem ser executada nos encontros das cumeeiras com os 

componentes adjacentes, vedação com elemento plástico ou acrílico. 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 

4.1. Coberturas conforme indicado em projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.11 

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO OND ULADO E=6 OU 8 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

As telhas deverão atender a Norma Técnica existente NBR 15210 - Telha 
ondulada de fibrocimento sem amianto, NBR 8055 - Parafusos, ganchos e 
pinos usados para a fixação de telhas de fibrocimento 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
2.1. Material: Fibrocimento, sem amianto, com tecnologia CRFS (Cimento 

Reforçado com Fios Sintéticos). 
2.2. Dimensões: 1,10x0,21m, e=6mm ou e=8mm. 
2.3. Fabricante: Eternit (Etermax), Brasilit (Maxplac) ou similar. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Para aplicação em telhados com declividade compreendida entre 10% e 
30%. 

3.2. Utilizar duas fixações em cada aba nas cristas da 2ª e 6ª ondas (telhas 
de 1,10 m), utilizando parafusos de 150 mm ou 110 mm (caso a inclinação 
seja acima de 20˚), ou gancho com rosca. 

1.1. Molhar as peças a serem trabalhadas e o piso ao redor. 
1.2. Dar preferência a ferramentas manuais (serrote, grosa, etc.) ou 

equipamentos motorizados de BAIXA velocidade. 
1.3. Utilizar máscara com fator de proteção P2 sempre que houver geração 

de poeiras. 
1.4. Utilizar esponjas ou panos úmidos para remoção das rebarbas das 

peças e limpeza dos equipamentos. 
1.5. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas. 
 
 

2.0. APLICAÇÃO 
 

2.1. Nas coberturas conforme indicado em projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.12 

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONC RETO, ANCORADA 
EM LAJE OU PAREDE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

NBR 15310:2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 
requisitos e métodos de ensaio 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1 Material: Madeira de lei do grupo A aparelhada ou bruta (paraju). 
2.2 Prancha: 6x20, 6x25, 6x30, 6x40, 8x20, 8x25, 8x30 ou 8x35cm. 
2.3 Viga: 6x12 ou 6x16cm 
2.4 Pilares: 10x10, 15x15 ou 20x20cm 
2.5 Chafuz: 24x12 ou 32x16cm 
2.6 Terça: 6x12 ou 6x16cm 
2.7 Caibro: 5x6, 5x7 ou 6x8cm 
2.8 Ripa: 1x5cm 
2.9 Comprimentos: Conforme projeto ou idênticas às existentes 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. A estrutura de telhado tem como funções principais a sustentação e 
fixação de telhas e a transmissão dos esforços solicitantes para os 
elementos estruturais. 

3.2. Estrutura: Dividida em armação e trama. 
3.3. Armação: Parte estrutural, constituída pelas tesouras, cantoneiras, 

escoras, etc. 
3.4. Trama: Estrutura de sustentação e fixação das telhas é o quadriculado 

constituído de terças, caibros e ripas, que se apóiam sobre a armação. 
3.5. As madeiras utilizadas devem possuir as características físicas e 

mecânicas a seguir: 
• Resistência à compressão (fck), a 15% de umidade, igual ou 

superior a 55,5 MPa. 
• Módulo de ruptura à tração igual ou superior a 13,5 MPa. 

3.6. Peças metálicas: Pregos, parafusos, chapas de aço para estribos e 
presilhas. 

3.7. Os pregos mais utilizados: 
• 22 x 42 ou 22 x 48 _ para pregar as vigas 
• 22 x 42 ou 19 x 39 _ para pregar os caibros 
• 15 x 15 _ para pregar as ripas. 

Os pregos obedecem às normas EB-73 e PB-58/ ABNT. A designação dos 
pregos com cabeça será por dois nos. a x b . 

• a = refere ao diâmetro, é o nº do prego na Fieira Paris - ex: 15 = 2,4 
mm 18 = 3,4 mm 

• b = representa o comprimento medido em "linhas" - 2,3 mm, 
unidade correspondente a 1/12 da polegada antiga 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.12 

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONC RETO, ANCORADA 
EM LAJE OU PAREDE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

3.8. Tesoura: São estruturas planas verticais que recebem cargas 
paralelamente ao seu plano, transmitindo-as aos seus apoios. 
Compostas por: 

• Prancha/Frechal: Peça colocada sobre a parede e sob a tesoura, 
para distribuir a carga do telhado. 

• Pilar/Perna: Peças de sustentação da terça, indo do ponto de apoio 
da tesoura do telhado ao cume, geralmente trabalham à 
compressão. 

• Viga/Linha: Peça que corre ao longo da parte inferior de tesoura e 
vai de apoio a apoio, geralmente trabalham à tração. 

• Estribo: São ferragens que garantem a união entre as peças das 
tesouras. Podem trabalhar à tração ou cisalhamento. 

• Pendural e tirante: Peças que ligam a linha à perna e se encontram 
em posição perpendicular ao plano da linha. Denomina-se pendural 
quando a sua posição é no cume, e nos demais tirantes. 
Geralmente trabalham à tração. 

• Asna e escoras: São peças de ligação entre a linha e a perna, 
encontram-se, geralmente, em posição oblíqua ao plano da linha, 
denomina-se asna a que sai do pé do pendural, as demais escoras. 
Geralmente trabalham à compressão. 

3.9. Na construção das estruturas de telhado faz-se necessário executar 
ligações e emendas, com encaixes precisos. 

3.10. Terças: Apóiam sobre as tesouras consecutivas ou pontaletes, e suas 
bitolas dependem do espaço entre elas (vão livre entre tesouras), do tipo de 
madeira e da telha empregada. 

• Bitolas de 6 x 12 se o vão entre tesouras não exceder a 2,50m. 
• Bitolas de 6 x 16 para vãos entre 2,50 a 3,50m. 

3.11. Os caibros são colocados em direção perpendicular as terças, portanto 
paralela às tesouras. São inclinados, sendo que seu declive determina o 
caimento do telhado. 

3.12. A bitola do caibro varia com o espaçamento das terças, com o tipo de 
madeira e da telha: 

• Terças espaçadas até 2,00m = caibros de 5 x 6. 
• Terças espaçadas entre 2,00m e 2,50m = caibros de 5x7 (6x8). 

3.13. Os caibros devem ser colocados a uma distância máxima de 0,50m 
(eixo a eixo) para que se possam usar ripas comuns de peroba 1x5. 

3.14. Ripas: Última parte da trama e são fixadas perpendicularmente aos 
caibros. São encontradas com seções de 1,0x5,0cm (1,2x5,0cm). 

3.15. O espaçamento entre ripas depende da telha utilizada. Para a 
colocação das ripas é necessário que se tenha na obra algumas telhas 
(no mínimo 6 peças) para medir a sua galga (distância entre travas da 
telha), devemos utilizar a galga média. 

3.16. As ripas são colocadas do beiral para a cumeeira, iniciando-se com 
duas ripas sobrepostas de forma a compensar a espessura da telha. 
 

1.0. APLICAÇÃO 
 

1.1. Na cobertura conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.13 

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCI MENTO, ALUMÍNIO OU 
PLÁSTICA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

1.0. NORMAS 

Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

NBR 15310:2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 
requisitos e métodos de ensaio 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1 Material: Madeira de lei do grupo A aparelhada ou bruta (paraju). 
2.2 Prancha: 6x20, 6x25, 6x30, 6x40, 8x20, 8x25, 8x30 ou 8x35cm. 
2.3 Viga: 6x12 ou 6x16cm 
2.4 Pilares: 10x10, 15x15 ou 20x20cm 
2.5 Chafuz: 24x12 ou 32x16cm 
2.6 Terça: 6x12 ou 6x16cm 
2.7 Caibro: 5x6, 5x7 ou 6x8cm 
2.8 Ripa: 1x5cm 
2.9 Comprimentos: Conforme projeto ou idênticas às existentes 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. A estrutura de telhado tem como funções principais a sustentação e 
fixação de telhas e a transmissão dos esforços solicitantes para os 
elementos estruturais. 

3.2. Estrutura: Dividida em armação e trama. 
3.3. Armação: Parte estrutural, constituída pelas tesouras, cantoneiras, 

escoras, etc. 
3.4. Trama: Estrutura de sustentação e fixação das telhas é o quadriculado 

constituído de terças, caibros e ripas, que se apóiam sobre a armação. 
3.5. As madeiras utilizadas devem possuir as características físicas e 

mecânicas a seguir: 
• Resistência à compressão (fc), a 15% de umidade, igual ou superior 

a 55,5 MPa. 
• Módulo de ruptura à tração igual ou superior a 13,5 MPa. 

3.6. Peças metálicas: Pregos, parafusos, chapas de aço para estribos e 
presilhas. 

3.7. Os pregos mais utilizados: 
• 22 x 42 ou 22 x 48 _ para pregar as vigas 
• 22 x 42 ou 19 x 39 _ para pregar os caibros 
• 15 x 15 _ para pregar as ripas. 

Os pregos obedecem às normas EB-73 e PB-58/ ABNT. A designação dos 
pregos com cabeça será por dois nos. a x b . 

• a = refere ao diâmetro, é o nº do prego na Fieira Paris - ex: 15 = 2,4 
mm 18 = 3,4 mm 

• b = representa o comprimento medido em "linhas" - 2,3 mm, 
unidade correspondente a 1/12 da polegada antiga 

198



 
  
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
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ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCI MENTO, ALUMÍNIO OU 
PLÁSTICA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

3.8. Tesoura: São estruturas planas verticais que recebem cargas 
paralelamente ao seu plano, transmitindo-as aos seus apoios. 
Compostas por: 

• Prancha/Frechal: Peça colocada sobre a parede e sob a tesoura, 
para distribuir a carga do telhado. 

• Pilar/Perna: Peças de sustentação da terça, indo do ponto de apoio 
da tesoura do telhado ao cume, geralmente trabalham à 
compressão. 

• Viga/Linha: Peça que corre ao longo da parte inferior de tesoura e 
vai de apoio a apoio, geralmente trabalham à tração. 

• Estribo: São ferragens que garantem a união entre as peças das 
tesouras. Podem trabalhar à tração ou cisalhamento. 

• Pendural e tirante: Peças que ligam a linha à perna e se encontram 
em posição perpendicular ao plano da linha. Denomina-se pendural 
quando a sua posição é no cume, e nos demais tirantes. 
Geralmente trabalham à tração. 

• Asna e escoras: São peças de ligação entre a linha e a perna, 
encontram-se, geralmente, em posição oblíqua ao plano da linha, 
denomina-se asna a que sai do pé do pendural, as demais escoras. 
Geralmente trabalham à compressão. 

3.9. Na construção das estruturas de telhado faz-se necessário executar 
ligações e emendas, com encaixes precisos. 

3.10. Terças: Apóiam sobre as tesouras consecutivas ou pontaletes, e suas 
bitolas dependem do espaço entre elas (vão livre entre tesouras), do tipo de 
madeira e da telha empregada. 

• Bitolas de 6 x 12 se o vão entre tesouras não exceder a 2,50m. 
• Bitolas de 6 x 16 para vãos entre 2,50 a 3,50m. 

3.11. Os caibros são colocados em direção perpendicular as terças, portanto 
paralela às tesouras. São inclinados, sendo que seu declive determina o 
caimento do telhado. 

3.12. A bitola do caibro varia com o espaçamento das terças, com o tipo de 
madeira e da telha: 

• Terças espaçadas até 2,00m = caibros de 5 x 6. 
• Terças espaçadas entre 2,00m e 2,50m = caibros de 5x7 (6x8). 

3.13. Os caibros devem ser colocados a uma distância máxima de 0,50m 
(eixo a eixo) para que se possam usar ripas comuns de peroba 1x5. 

3.14. Ripas: Última parte da trama e são fixadas perpendicularmente aos 
caibros. São encontradas com seções de 1,0x5,0cm (1,2x5,0cm). 

3.15. O espaçamento entre ripas depende da telha utilizada. Para a 
colocação das ripas é necessário que se tenha na obra algumas telhas 
(no mínimo 6 peças) para medir a sua galga (distância entre travas da 
telha), devemos utilizar a galga média. 

3.16. As ripas são colocadas do beiral para a cumeeira, iniciando-se com 
duas ripas sobrepostas de forma a compensar a espessura da telha. 
 

1.0. APLICAÇÃO 
 

1.1. Na cobertura conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

COBERTURA 07 
S-07.14 

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA 24, DESENVOLVIMENTO 25CM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P- 07 AAA.01, P-07 TEL.01, TEL 02, TEL.03, TEL 04, do 

Caderno Geral de Encargos 1995. 
Os rufos deverão atender as Normas Técnicas existentes NBR 10844 NB 

611 - Instalações prediais de águas pluviais. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Rufo: Peça complementar de arremate entre o telhado e alvenaria. 

 

2.2. Deve ser parafusado e vedado com selante ou chumbado com 
argamassa de areia grossa traço 1:3 junto à alvenaria. 

 

2.3. A instalação deve ser feita de forma que não permita a infiltração de 
água dentro da dependência. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Executar rufos em chapa galvanizada 24 (NBR 7005, NBR 6663), com 
espessura de 0,50 mm para substituição da calha indicada em projeto. A 
fixação deverá ser dotada de elasticidade, contendo elementos como 
parafuso, arruela, calota vedante e solda periférica. 
 

3.2. O rufo deve possuir em uma das laterais uma dobra de 5cm em toda a sua 
extensão formando um ângulo de 130º . A 5 cm acima da telha e paralelo ao 
encontro das telhas com a parede, deve ser feito um corte de 6 cm de largura e 
3 cm de profundidade. Encaixe neste corte a dobra de 5 cm do rufo de modo a 
formar um ângulo com as telhas de aproximadamente 130º. Ajustes devem ser 
feitos para não permitir penetração de água entre o rufo e as telhas. 
 

3.3. A pintura dos rufos deverá ser executada com fundo tipo “Super 
Galvite”, sobre a qual deverá ser executada pintura com tinta esmalte 
sintético preferencialmente na cor branca. 

 
3.4. Para as emendas, as junções dos rufos devem ser feitas com rebites 

estanhados. As juntas, após serem limpas, devem ser vedadas com 
material apropriado (Silicone, Veda Calha, Sicaflex) 

 
 

1.0. APLICAÇÃO 
 

1.1. Conforme definido em projeto arquitetônico. 
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1.0. NORMAS 
 
Conforme P-08 AAA-02, P -08. FEL. 01.  Detalhes: D-08. FEL. 01-01. 01, 02.01, D 
08. AAA. 02- 01.01, 02.01, 03.01 e 04.01. 

NBR 9574 - Execução de impermeabilizações; 
NBR 9687 - Emulsões Asfálticas com carga para impermeabilizações. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
2.1. Tipo: Impermeabilizante flexível para moldagem no local, 

monocomponente, formulado a partir de asfalto modificado com 
elastômeros de SBS dispersos em meio solvente. 

2.2. Características Técnicas 

 
2.3. Modelo: Solução bi-componente Denverpren SBS/Denversolvente 300 
2.4. Fabricante: Deverpren ou similar 
2.5. A impermeabilização a base de asfalto modificado será considerada 

apenas quando se tratar impermeabilização sem manta asfáltica, para 
impermeabilização com manta, a imprimação de asfalto modificado já 
contempla a composição. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, seca, isenta de 
óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza. 

3.2. Executar a regularização com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
em volume, com acabamento desempenado e caimento mínimo de 1% em 
direção aos ralos. Arredondar os cantos vivos e as arestas. As tubulações 
emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a 
perfeita execução dos arremates. A impermeabilização deverá ser 
executada nos rodapés, a uma altura mínima de 30 cm do piso acabado. 
Calafetar ralos, juntas e trincas com selante adequado. 

3.3. Aplicação com rolo de lã de carneiro, trincha, rodo, vassoura de pêlos 
macios ou pelo método AIRLESS SPRAY1.  
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3.4. Aplicado a frio, forma uma membrana monolítica impermeável. Aceita a 
colocação de revestimentos diretamente sobre sua superfície. 

3.5. Aplicar a primeira demão de SBS diluído com solvente, na seguinte 
proporção: para cada lata de SBS adicionar 1/3 do volume de solvente, 
aguardando a secagem por aproximadamente 6 horas. Aplicar 4 ou mais 
demãos de SBS até  atingir o consumo recomendado, em função do tipo de 
aplicação. Cumprir o tempo de secagem entre demãos. Incorporar uma tela 
industrial de poliéster (malha 1 x 1 mm) após a 1ª demão, sobrepondo 5 cm 
nas emendas. Em áreas onde se prevê grande movimentação estrutural, 
poderá ser eventualmente necessária a utilização de uma segunda tela de 
poliéster. Recomenda-se a colocação de uma camada separadora com 
filme de polietileno ou papel Kraft betumado, sobre a impermeabilização 
seca, antes da proteção mecânica. Executar a proteção mecânica primária 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 a 1:5, em volume, com 
espessura mínima de 2 cm sobre a camada separadora.  

3.6. Dimensionar a proteção mecânica final de acordo com as solicitações 
que lhe serão impostas.  

3.7. No caso de coberturas expostas, não havendo a necessidade de 
proteção mecânica, pode-se aplicar de 2 a 3 demãos de tinta refletiva 
flexível. Para esta solução a área deverá apresentar caimentos mínimos de 
2% em direção aos condutores de água. 

 
4.0. APLICAÇÃO 

 
4.1. Utilização: Impermeabilizante aplicado a frio, sob forma de pintura, para 

áreas como: Terraços; Jardineiras e floreiras; Muros de contenção (lado da 
terra); Saunas e câmaras frigoríficas; Calhas; Lajes de pequenas 
dimensões; Paredes onde serão instalados armários embutidos; Pisos 
Frios. Conforme projeto específico. 

 
OBS: Sempre que possível, realizar os ensaios de es tanqueidade. 
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1.0. NORMAS 
 
Conforme P-08 AAA-02, P -08. FEL. 01.  Detalhes: D-08. FEL. 01-01. 01, 02.01, D 
08. AAA. 02- 01.01, 02.01, 03.01 e 04.01. Ensaios e especificações segundo NBR 
11905/92 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Revestimento impermeabilizante, semiflexível, bicomponente (A+B), à 
base de cimentos, aditivos minerais e polímeros de características 
impermeabilizantes. 

Viaplus 1000 (Componente A)  Viaplus 1000 (Componente B) 

Aspecto: líquido Aspecto: pó 

Cor: branca Cor: cinza 

Densidade a 25ºC: 1,00 a 1,03g/ml Viscosidade de Krebs: 90 a 140 UK 

*PH: 10,5 a 12,0 Aplicação: boa 

Viscosidade de Krebs: 90 a 140 UK 
Tempo da vida da mistura: máx. 60 
minutos 

Aplicação: boa  
Tempo de vida da mistura: máx. 60 
minutos  

2.2. Embalagem: Caixas de 18 kg 
2.3. Densidade: 1,25 g/cm3 
2.4. Consumo: 

• Umidade de solo ou água de percolação - 2 kg/m² em 2 demãos; 
• Pressão hidrost. positiva. no mínimo 25 m.c.a. - 3 a 4 kg/m² em 3 a 4 

demãos; 
• Pressão hidrost. negativa até 10 m.c.a. - 4 a 5 kg/m² em 4 a 5 demãos 

2.5. Fabricante: Viapol ou similar 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou 
desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes etc. Recomenda-se a 
lavagem com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão. 

3.2.  Os ninhos e falhas de concretagem deverão ser tratados com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, amassada com solução de água e 
emulsão adesiva na proporção de 2:1 em volume. Quando houver 
ocorrência de jorros d'água no caso das estruturas com influência do lençol 
freático, execute o tamponamento com cimento de pega ultra rápida, após 
prévio preparo do local. 

3.3. Produto fornecido em dois componentes: 
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• Componente A (resina) - Polímeros acrílicos emulsionados; 
• Componente B (pó cinza) - Cimentos especiais, aditivos 

impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais. 
3.4. Adicione aos poucos o componente B (pó cinza) ao componente A 

(resina) e misture mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 
minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo 
uma pasta homogênea. 

3.5. Uma vez misturados os componentes A e B, o tempo de utilização desta 
mistura não deverá ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura de 
25 °C. Passado este período, a utilização não é rec omendada. 

3.6. A proporção da mistura é variável de acordo com a forma de aplicação: 
• Aplicação em pintura (traço e volume): 1 parte do componente A 

(resina) para 2,5 partes do componente B (pó). Use trincha ou 
vassoura de pelo. 

• Aplicação em revestimento (traço em volume): 1 parte do 
componente A (resina) para 3 partes do componente B (pó). Use 
desempenadeira ou rodo. Para o uso da desempenadeira, aplique 
inicialmente uma demão com trincha no traço de pintura. 

3.7. Com a superfície úmida, aplique as demãos necessárias para cada 
caso, conforme tabela de consumo. As demãos deverão ser aplicadas no 
sentido cruzado, em camadas uniformes, com intervalos de 2 a 6 horas 
dependendo da temperatura ambiente. 

3.8. Em regiões críticas como ao redor de ralos, calafetar com Poliuretano, 
após a secagem completa. 

3.9. Nas juntas de concretagem e meias-canas, reforce a solução com 
incorporação de uma tela de poliéster entre a 2ª e 3ª demão. 

3.10. Espalhe areia peneirada e seca antes da secagem da última demão. 
3.11. Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de 

estanqueidade e execução da proteção mecânica. 
3.12. Em áreas abertas ou sob incidência solar, promova a hidratação no 

mínimo por 72 horas. 
3.13. Argamassa de Proteção Mecânica (se necessário). 
3.14. Horizontal: Execute argamassa de proteção mecânica de cimento e 

areia traço 1:3, desempenada com espessura mínima de 3 cm. 
3.15. Vertical: Sobre a impermeabilização, execute chapisco de cimento e 

areia, traço 1:2, seguido da execução de uma argamassa desempenada de 
cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento 
composta de 1 volume de emulsão adesiva e 2 volumes de água. 
 

4.0. APLICAÇÃO 
 

4.1. Impermeabilização de subsolos, cortinas, poços de elevadores, muros 
de arrimo, baldrames, paredes internas e externas, pisos frios em contato 
com o solo, reservatório de água potável (não elevado), estruturas sujeitas 
a infiltração do lençol freático, e como revestimento para ser utilizado antes 
do assentamento de pisos cerâmicos. 

 
OBS.: Sempre realizar os ensaios de estanqueidade. 
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1.0. NORMAS 

Conforme P-08 AAA-02, P -08. FEL. 01.  Detalhes: D-08. FEL. 01-01. 01, 
02.01, D 08. AAA. 02- 01.01, 02.01, 03.01 e 04.01 

 
2.0. TIPO: EMULSÃO ACRÍLICA 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 

3.0. DESCRIÇÃO 

Emulsão adesiva de base acrílica para argamassas e também componente do 
sistema de impermeabilização por cristalização K11 + KZ. 

 

Aspecto: Líquido 

Cor: Branca 

Densidade a 25°C: 1,00 a 1,03 g/ml 

Viscosidade Brookfield: F1 / 100 rpm, 25°C: 10 a 20 cPs 

PH: 6,0 a 8,0 

4.0. UTILIZAÇÃO 

KZ Acrílico é utilizado como aditivo promotor de aderência e plasticidade em 
argamassas de revestimentos e assentamentos. Em conjunto com o cimento 
cristalizante K11, forma um sistema impermeabilizante que age pelo processo 
de cristalização no interior da estrutura, ideal para áreas não sujeitas a 
movimentações e fissuras, tais como: 

• Baldrames; 

• Paredes em contato com o solo (face interna); 

• Laje de pisos apoiadas diretamente no solo; 

• Piscinas, caixas d'águas enterradas; 

• Estações de tratamento de água (pH >6,0); 

• Esgotos domésticos; 

• Subsolos com lençol freático não atuante. 

Utilizado como promotor de aderência em reparos de falhas de concretagem 
em ligações de argamassa nova com velha , em camadas de regularização e 
revestimentos. 

Observação: Não recomendado para aplicação sobre gesso ou como 
componente de chapisco rolado. Nestes casos, utilize o Viafix. 
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5.0.  INSTRUÇÃO DE USO 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

Em qualquer situação, a estrutura deverá se apresentar firme, limpa, isenta de 
pó, graxa, desmoldantes, estruturalmente sã, porosa, sem pontas de ferros e 
rugosa. 
 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO 

Para uso em argamassas de revestimento e assentamento, misture KZ Acrílico 
na água de amassamento, na proporção 1:2. 

 

Na utilização do KZ Acrílico no sistema K11+KZ consulte o Manual específico. 
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

Sature o substrato com água antes de iniciar o processo de aplicação. 

Adicione KZ Acrílico na água de amassamento na proporção de 2: 1 (2 partes 
de água e 1 parte de KZ Acrílico). Utilize a mistura de água e KZ para 
confecção da argamassa ou chapisco no traço de cimento e areia previsto em 
obra (geralmente compreendido entre 1:2; 1:3 ou 1:4). 
 

RECOMENDAÇÕES 

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e 
fontes de calor. Não reutilizar as embalagens. 

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. 

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em 
abundância. 

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente um 
médico, informando sobre o tipo de produto ingerido. 

6.0. EMBALAGENS 

Bombona com 3,6 litros; 

Balde com 18 litros; 

Tambor para 200 litros. 

  

7.0. ESTOCAGEM 

O produto KZ Acrílico tem validade de 9 meses, a partir da data de fabricação, 
desde que armazenado em local seco, ventilado e nas embalagens originais e 
intactas. 

8.0. CONSUMO 

Como sistema impermeabilizante junto com o K11: ver Catálogo específico. 

Como adesivo para argamassas: 0,4 kg/m²/cm de argamassa. 
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Para chapisco: 0,3 kg/ m². 

  

9.0. NOTA 

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para 
a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos 
depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que 
não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de 
aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não 
assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao 
desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. 
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1.0. NORMAS 
 
Conforme P-08 AAA-02, P -08. FEL. 01.  Detalhes: D-08. FEL. 01-01. 01, 02.01, D 
08. AAA. 02- 01.01, 02.01, 03.01 e 04.01. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1. Tipo: Manta asfáltica aluminizada com estrutura de poliéster 
2.2. Modelo: Premium Alumínio Poliester 
2.3. Fabricante: Viapol (www.viapol.com.br) ou similar. 
2.4. Espessura: 3 mm 
2.5. Utilização: lajes térreas, lajes de cobertura, playground, laje de 

estacionamentos, vigas calhas, reservatórios elevados de concreto, 
piscinas elevadas, espelhos d'água elevados, rampas, cortinas em contato 
com o solo (face externa). 

2.6. Consumo: estimado de 1,15m²/m² de área, considerando 
sobreposições e perdas por recortes de detalhes. 

2.7. Manta asfáltica produzida a partir da modificação física de asfaltos com 
polímeros elastoméricos (EL). Estruturada com um não-tecido de filamentos 
contínuos de poliéster previamente estabilizado, tendo como acabamento 
na face exposta uma película aluminizada altamente flexível e resistente ao 
ozônio. 

2.8. Forma portanto uma superfície refletiva aos raios solares que garante a 
longevidade da manta asfáltica. Fornecido em bobinas com espessura de 
3mm e 4mm. 

2.9. Acabamento: Face superior exposta ao intemperismo: revestida de uma 
película aluminizada flexível. Face inferior, que será aderida à estrutura: 
revestida de filme de polietilêno extinguível à chama de maçarico. 
 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Preparação da superfície:  

A superfície deverá previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, 
graxa, desmoldante, etc  
Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo 
de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa 
de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 
1 volume de emulsão adesiva Viafix e 2 volumes de água para maior aderência ao 
substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura 
mínima de 2cm.  
Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com 
área de 40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a 
impermeabilização, após a colocação dos reforços previstos neste local. 
Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5cm 
a 8cm.  
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Juntas de dilatação deverão ser consideradas como divisores de água de forma a 
evitar o acúmulo de água. As juntas deverão estar limpas e desobstruídas, 
permitindo sua normal movimentação. 
Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, 
traço 1:3, seguido da execução de uma argamassa desempenada, de cimento e 
areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de 
emulsão adesiva Viafix e 2 volumes de água. 
Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de 
forma a executar os arremates, conforme os detalhes do projeto. 
 

3.3. Aplicação do produto: 
Aplicar sobre o telhado ou sobre a regularização seca uma demão de primer Viabit, 
Adeflex ou Ecoprimer, com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no mínimo 6 
horas. 
Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, procurando iniciar 
a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas; 
Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta 
asfáltica. Nas emendas das mantas, deverá haver sobreposição de 10 cm que 
receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. 
Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10cm na posição vertical. 
Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta 
aderida na horizontal. 
A impermeabilização deverá subir na vertical no mínimo 30cm. 
Após a Aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de esidade, enchendo o local 
impermeabilizado com água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas. 
Após teste de esidade, aplicar duas demão de tinta alumínio sobre a linha de 
biselamento (emendas das mantas). 

 
3.3. Recomendações: 

Toda impermeabilização efetuada em ambientes fechados deve ter ventilação forçada, 
se houver a necessidade de utilização de maçarico na Aplicação do sistema 
impermeabilizante, para maior segurança o botijão de gás deve permanecer fora do 
ambiente 
Consultar os seguintes catálogos: Viafix, Adeflex, Viabit e Ecoprimer. 

 
 

4.0 APLICAÇÃO 
 

4.1 Em calhas e lajes, na cobertura do edifício, em substituição ou como 
correção de falhas da manta aluminizada existente. 
 

4.2 Nas marquises. 
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1.0. NORMAS 

Conforme P-08 AAA-02, P -08. FEL. 01.  Detalhes: D-08. FEL. 01-01. 01, 
02.01, D 08. AAA. 02- 01.01, 02.01, 03.01 e 04.01 

 
2.0. TIPO: MANTA ASFÁLTICA 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo: Manta asfáltica estruturada com poliester 
Modelo: Torodin 
Fabricante: Viapol ou similar 
Espessura: 4 mm 
Descrição:  
Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com 
polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-
tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado.  
 
Utilização: lajes térreas, lajes de cobertura, playground, laje de 
estacionamentos, vigas calhas, reservatórios elevados de concreto, 
piscinas elevadas, espelhos d'água elevados, rampas, cortinas em 
contato com o solo (face externa). 
 
Consumo: estimado de 1,15m²/m² de área, considerando 
sobreposições e perdas por recortes de detalhes. 

 
EXECUÇÂO:  

 
Preparação da superfície  
A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, 
resíduos de óleo, graxa, desmoldante, etc. 
Sobre a superfície horizontal úmida, faça a regularização com caimento 
mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água. A água 
deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 
1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de 
emulsão adesiva Viafix  e 2 volumes de água para maior aderência ao 
substrato. Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com 
espessura mínima de 2cm. 
Na região dos ralos, crie um rebaixo de 1cm de profundidade, com área 
de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de 
toda a impermeabilização após a colocação dos reforços previstos neste 
local. 
Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio 
aproximado de 5cm a 8cm.  
Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia 
grossa, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa 
desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de 
amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva Viafix  e 2 
volumes de água. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-08.05 

              IMPERMEABILIZAÇÃO - 08 
           MANTA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA C/POLÍ MEROS - E=4,00MM - FORNEC. 

E INSTALAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Nos vãos de entrada das edificações (portas, esquadrias, etc.), a 
regularização deverá avançar no mínimo 60cm para o seu interior, por 
baixo de batentes e contramarcos, respeitando o caimento para as 
áreas externas, exceto para áreas internas com pisos em madeira ou 
degradáveis por ação de umidade. Recomenda-se que as áreas 
externas tenham cota no mínimo de 6cm menor que as cotas internas, 
tanto no nível da impermeabilização como no nível do piso acabado. 
Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente 
fixados de forma a executar os arremates. 
 
Aplicação do produto  
Aplique sobre a regularização seca uma demão de primer Viabit, 
Adeflex  ou Ecoprimer , com rolo ou trincha e aguarde secar por no 
mínimo 6 horas. 
Alinhe a manta asfáltica Torodin em função do requadramento da área, 
procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais 
elevadas. 
Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceda a aderência 
total da manta Torodin . Nas emendas das mantas deverá haver 
sobreposição de 10 cm que receberão biselamento para proporcionar 
perfeita vedação. 
Execute as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição 
vertical. 
Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm 
na manta aderida na horizontal. A manta deverá ser aderida na vertical 
30cm acima do piso acabado. 
Após a aplicação da manta asfáltica, faça o teste de estanqueidade, 
enchendo os locais impermeabilizados com água e mantendo o nível 
por no mínimo 72 horas.  
 
Camada Separadora  
Evite que os esforços de dilatação e contração da argamassa de 
proteção mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização. 
Como camada separadora, utilize filme plástico de 24 micra de 
espessura. 
Em estacionamentos, utilize como camada amortecedora e separadora 
geotêxtil de gramatura mínima de 400 grs/m2. 
 
Argamassa de Proteção Mecânica  
Horizontal  
Execute a argamassa de proteção mecânica de cimento e areia traço 
1:4, desempenada com espessura mínima de 3cm. Esta argamassa 
deverá ter juntas perímetrais com 2 cm de largura, preenchidas com 
argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e emulsão 
asfáltica Vitkote. Caso a proteção mecânica seja o piso final, faça juntas 
formando quadros de no máximo 2,0mx2,00m, preenchido com 
argamassa betuminosa conforme descrito. 
Para estacionamentos e rampas, execute o piso previsto que deverá ser 
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dimensionado e estudado de acordo com o projeto e necessidades do 
local. 
 
Vertical  
Sobre a impermeabilização, execute chapisco de cimento e areia, traço 
1:3, seguido da execução de uma argamassa desempenada de cimento 
e areia média, traço 1:4. Utilize água de amassamento composta de 1 
volume de emulsão adesiva Viafix e 2 volumes de água. A argamassa 
deverá ser armada com tela plástica, subindo 10 cm acima da manta 
asfáltica. 
 
Recomendações  
Toda impermeabilização efetuada em ambientes fechados deve ter 
ventilação forçada. Se houver a necessidade de utilização de maçarico 
na aplicação do sistema impermeabilizante, para maior segurança, o 
botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente. 
 
Para maiores datalhes, consulte os seguintes catálogos: Viafix, 
Adeflex, Viabit, Ecoprimer .  
 
Garantia: Após a Aplicação da manta, deverá ser realizado teste de 
estanqueidade por 72 horas. Somente após a constatação de ausência 
de infiltrações poderá ser executada a camada de proteção mecânica. 

 
Observações:  

       Eventuais danos causados no telhado, durante a Aplicação da 
impermeabilização devem ser corrigidos, de imediato pela Construtora. 

       A Construtora deve apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica, 
e Termo de Garantia dos serviços de impermeabilização desta área pelo 
prazo de cinco anos. Período este em que ela deverá executar 
correções, ou mesmo refazer todo o serviço, caso ocorram infiltrações, 
ou se verifiquem falhas no sistema. 
 Somente após todo o material necessário ser conferido pela 
FISCALIZAÇÃO no depósito da obra, é que poderão ser iniciados os 
serviços de impermeabilização. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-08.06 

               IMPERMEABILIZAÇÃO - 08 
           PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGA MASSA DE CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3, E=3CM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-08 AAA-02, P -08. FEL. 01.  Detalhes: D-08. FEL. 01-01. 01, 
02.01, D 08. AAA. 02- 01.01, 02.01, 03.01 e 04.01 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. As precauções para proteção das impermeabilizações serão adotadas 
em função do grau de acessibilidade da cobertura ou terraço. 

 

2.2. Serão tomadas precauções para que os eventuais movimentos das 
camadas protetoras não afetem as camadas impermeáveis. 

 

2.3. As camadas protetoras levarão juntas de enfraquecimento ou juntas 
completas, estas convenientemente rejuntadas, de acordo com o tipo 
adotado e as condições de cada caso. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Para proteção horizontal, Execute a argamassa de proteção mecânica e 
de cimento e areia traço 1:3, desempenada com espessura mínima de 3cm. 
Esta argamassa deverá ter juntas perímetrais com 2 cm de largura, 
preenchidas com argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e 
emulsão asfáltica Vitkote. Caso a proteção mecânica seja o piso final, faça 
juntas formando quadros de no máximo 2,0mx2,00m, preenchido com 
argamassa betuminosa conforme descrito. Para estacionamentos e 
rampas, execute o piso previsto que deverá ser dimensionado e estudado 
de acordo com o projeto e necessidades do local. 
 

3.2. Para proteção vertical, sobre a impermeabilização, execute chapisco de 
cimento e areia, traço 1:3, seguido da execução de uma argamassa 
desempenada de cimento e areia média, traço 1:4. Utilize água de 
amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva Viafix e 2 
volumes de água. A argamassa deverá ser armada com tela plástica, 
subindo 10 cm acima da manta asfáltica. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.01 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - 8,0CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.02 e P-10.CON.09, do Caderno Geral de 
Encargos 1995. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O subleito deverá apresentar características que o tornem compatível 
com o tráfego a que estiver sujeita a pavimentação. 

 

2.2. Para tráfegos pesado, médio ou leve, a base será constituída por areia 
ou pó de pedra, com 50 e 30 mm de espessura respectivamente, antes e 
depois da compactação. 

 
3.0. TIPO: BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Base: Sobre coxim de areia. 
 

Resistência: 35 a 50MPa. 
 

Dimensões: 22x11x08 cm 
 

Cor: Cinza concreto 
 

Junta: 5mm 
 

 
Assentamento: Alinhado, Espinha de Peixe ou Amarrado 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.02 

          PAVIMENTAÇÃO - 10 
           CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA / CON TRAPISO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO AREIA PENEIRADA 1:4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.02 e P-10.CON.09, do Caderno Geral de 
Encargos 1995. 
 

2.0. TIPO: CONTRAPISO COM ARGAMASSA 1:3 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Traço: 1:3 (cimento e areia) 
Pigmentação: Natural 
Espessura: Variável, de acordo com a necessidade 
Acabamento: Liso, desempenado à régua 

 
APLICAÇÃO: Reconstituição de superfícies danificadas, devido aos desgastes 
ou em virtude das demolições. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.03 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           CARPETE BERBER POINT 920 - EM MANTA - LA RG.:3,66M, E=7MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.CAR.01 e P-10.ROD.01 do Caderno Geral de Encargos 1995 
 
2.0. TIPO: CARPETE EM MANTA OU EM PLACA 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Referência: Berber Point 920 
Composição: Polipropileno e resina sintética 
Cor: Azure 
Altura Total: 7 mm 
Fabricante: Belgotex ou similar 

 
BASE 

Cimentado liso e desempenado; madeira; piso elevado. 
 
ASSENTAMENTO 

Tipo: colado 
Adesivo: com adesivo apropriado para revestimentos têxteis, recomendados 
pelo fabricante. O adesivo deve ser aplicado com espátula, em toda a 
superfície do substrato e do carpete.  
Tipo de emenda: invisível 

 
 
OBS : Quando aplicado sobre placas de madeira do piso elevado, o carpete deve ser 
cortado com dimensões ligeiramente superiores (dois mm) às das placas, antes de ser 
colado. Não será admitido o corte do carpete após sua colagem nas placas. 
 
 
APLICAÇÃO : 

- Nas Plataformas de Atendimento, sobre base de cimento, conforme indicado 
em projeto; 

- Nas áreas Administrativas, áreas de Suporte, Tesouraria, Telefonista e 
Arquivos, conforme indicado em projeto. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.04 

              IMPLATAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO - 02 
           CORDÃO DE NYLON PARA ACABAMENTO DE CARPE TE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.CAR.01 e P-10.ROD.01 do Caderno Geral de Encargos 1995 

2.0. TIPO: RODAPÉ DE CORDÃO DE NYLON  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Cordão de Nylon 

Cor: Azurre; 

Fabricante: Belgotex Carpetes ou similar. 

 

APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 

. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.05 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.02 e P-10.CON.09, do Caderno Geral de 
Encargos 1995. 

 
2.0. TIPO: MEIO-FIO  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Base: Concreto armado de fck 20 MPa  
Dimensões: 12x15x30x100cm (Face inferior, face superior, altura, 

comprimento) ou de acordo com as exigências da prefeitura local.  
Acabamento: Liso  
Cor: Cinza concreto  
Rejunte: Argamassa cimento-areia traço 1:4.  

ASSENTAMENTO: Chumbar com concreto de fck 20 MPa 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.06 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO CERÂMICO CARGO PLUS WHITE PEI 5, 45  X 45 CM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-10.CER.01 do Caderno Geral de Encargos 1995. 

  
TIPO: PISO CERÂMICO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: piso cerâmico pei 5 
Padrão: cargo plus 
Cor: gray, white ou conforme determinação da fiscalização 
Dimensões: 45x45 cm, ou conforme padrão existente 
Fabricante: portobello, eliane ou similar 
 

EXECUÇÃO 
Base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, 

empregado na regularização da superfície afetada pela demolição da cerâmica 
existente. 

Argamassa de assentamento: argamassa colante (quartzolit), utilizando 
desempenadeira dentada, com consumo mínimo de 3kg por m². 

Juntas: 
Disposição: alinhadas 
Espessura: 5 mm 
 

REJUNTAMENTO: 
 
Tipo/material: rejuntamento flexível l-flex da portokoll ou similar. Aplicar aditivo 

impermeabilizante no rejunte. 
Cor: cinza 
 
Rodape: em cerâmica, do mesmo padrão do piso e mesmo fabricante poderá 

ser utilizada cerâmica cortada ou granito; 
 

APLICAÇÃO: nos pisos a serem reformados, inclusive plataforma de atendimento. 
 

OBS. Em caso de utilização de piso similar, apresentar amostra para análise da 
FISCALIZAÇÃO. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.07 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO CIMENTADO LISO C/ARGAMASSA 1:3, E=3 ,0CM, COM JUNTA PLÁSTICA 

PARA DILATAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.02 e P-10.CON.09, do Caderno Geral de 
Encargos 1995. 
 
TIPO: CIMENTADO SIMPLES 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Traço/material: pisos aplicados com argamassa: 1:4 (cimento e areia 
fina peneirada) 
Pisos aplicadas com cola: 1:3 (cimento e areia) 
Espessura: 3,0 cm (mínima) 
Acabamento: liso e desempenado à régua, com juntas. 

 
APLICAÇÃO 

- camada de proteção/acabamento das lajes impermeabilizadas, 
descobertas 

- lajes de cobertura de terraços 
- passeios. 
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-  
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.11 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
PEDRA PORTUGUESA, 60% BRANCA - 40% PRETA, ASSENTADA  EM ARGAMASSA 1:5 

(CIMENTO SAIBRO), INCL. ACERTO DO TERRENO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.02 e P-10.CON.09, do Caderno Geral de 
Encargos 1995. 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O subleito deverá apresentar características que o tornem compatível 
com o tráfego a que estiver sujeita a pavimentação. 

 

2.2. Para tráfegos pesado, médio ou leve, a base será constituída por areia 
ou pó de pedra, com 50 e 30 mm de espessura respectivamente, antes e 
depois da compactação. 

 
3.0. TIPO: MOSAICO PORTUGUÊS (PASSEIO) 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Pedra portuguesa 
Cores: Branca e Preta 

 
EXECUÇÃO 

Base: Cimentado desempenado 
A pavimentação do passeio será composta de pedra portuguesa, 
ladrilho hidráulico tático de alerta e direcional e cimentado frisado 
Assentamento: Com argamassa A.10 (traço 1:5 de cimento e saibro 
macio). 

 
 
APLICAÇÃO:  Pavimentação do passeio, conforme projeto de arquitetura. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.09 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO GRANITO BRANCO FORTALEZA 55 x 55CM,  E=2CM, POLIDO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.PED.01; P-10.PED.02. 

 
TIPO: GRANITO POLIDO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material/ acabamento: Branco Fortaleza/ Polido e lustrado 
Dimensões: 0,55 X 0,55 m ou conforme padrão existente. 
Espessura: 2,0 cm 

 
EXECUÇÃO:  

BASE: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante. 
ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Quartzolit. Consumo de 3 kg/m2. 
Os rejuntes deverão ser feitos com massa plástica na cor cinza. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
APLICAÇÃO: Pisos conforme indicado em projeto especifico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.11 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO GRANITO CINZA ANDORINHA, 55X55CM, E =2CM, LEVIGADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.PED.01; P-10.PED.02. 

 
2.0. TIPO: GRANITO LEVIGADO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material: granito 
Padrão: Conforme existente 
Cor: Cinza andorinha conforme padrão existente. 
Dimensões: 55 x 55 cm ou conforme existente. 
Acabamento: Levigado 

  
EXECUÇÃO: 

BASE: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante. 
ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Quartzolit. Consumo de 3 kg/m2. 
Os rejuntes deverão ser feitos com massa plástica na cor cinza. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
 APLICAÇÃO: Rampas e/ou locais indicados em projeto. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.10 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO GRANITO CINZA ANDORINHA, 55x55CM E= 2CM, APICOADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.PED.01; P-10.PED.02. 

 
2.0. TIPO: GRANITO APICOADO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material: granito 
Padrão: Conforme existente 
Cor: Cinza andorinha conforme padrão existente. 
Dimensões: 55 x 55 cm ou conforme existente. 
Acabamento: Apicoado 

  
EXECUÇÃO: 

BASE: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante. 
ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII  – Quartzolit. Consumo de 3 kg/m2. 
Os rejuntes deverão ser feitos com massa plástica na cor cinza. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
 APLICAÇÃO: Rampas e/ou locais indicados em projeto. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.12 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO GRANITO CINZA ANDORINHA, 55CM, E=2C M, POLIDO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.PED.01; P-10.PED.02. 

 
2.0. TIPO: GRANITO POLIDO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material: granito 
Padrão: Polido 
Cor: Cinza andorinha conforme padrão existente. 
Dimensões: 55 x 55 cm ou conforme existente. 
Acabamento: Polido 

  
EXECUÇÃO: 

BASE: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante. 
ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII  – Quartzolit. Consumo de 3 kg/m2. 
Os rejuntes deverão ser feitos com massa plástica na cor cinza. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
 APLICAÇÃO: Pisos conforme indicado em projeto especifico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.13 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO LADRILHO HIDRÁULICO 20X20X2 CM (CXL XE), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.06 , do Caderno Geral de Encargos 1995 

. 

 
TIPO: LADRILHO HIDRÁULICO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: ladrilho hidráulico ranhurado tátil e pastilhado tátil alerta 
Cores: conforme indicação em projeto. 
Dimensões: 20x20cm 

 
EXECUÇÃO:  

Base: regularizada e desempenada.  
Método de assentamento: com juntas alinhadas nas duas direções com 

argamassa ou cimento colante em pó para assentamento de peças cerâmicas. 
Juntas de assentamento: Rejuntar com mesma argamassa do assentamento. 

Espessura – 2 mm 
 

APLICAÇÃO: Para pavimentação do passeio externo a serem construídas/adaptadas. 
Piso tátil de alerta: Este piso deve ser utilizado para sinalizar situações que 

envolvem risco de segurança. O piso tátil de alerta deve ser cromodiferenciado ou 
deve estar associado à faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme 
5.14.1. da NBR 9050/2004; 

Piso tátil direcional: Este piso deve ser utilizado quando da ausência ou 
descontinuidade de linha-guia identificável, como guia de caminhamento em 
ambientes internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de 
circulação, conforme 5.14.2. NBR 9050/2004; 

Piso ladrilho hidráulico conforme existente/convencional: Calçada e nas demais 
solicitações do projeto. 

 
OBS.: Deverão ser feitas as adaptações necessárias (rebaixo) no passeio e 

meio fio existente para garantir o acesso de Pessoas Portadoras de Necessidades 
Especiais (PPNE) – conforme normativos, prefeitura e projeto. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.14 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO LAMINADO MELAMINICO 60X60CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme E-VIN.02, E-VIN.04 e E.VIN.05. 

  
TIPO: PISO VINÍLICO EM PLACAS  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: PLACAS VINÍLICA 
Padrão: PAVIFLEX THRU 
Cor: Tanzanita 764 (plataforma de atendimento), Prata 966 (ambiente 
administrativo). 
Dimensões: 60 x 60 cm 
Espessura: 2 mm  
Fabricante: FADEMAC S.A 

 
EXECUÇÃO 

BASE: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante; ou 
placa de madeira, em piso elevado. 
ASSENTAMENTO: Cola indicada pelo fabricante (FADEMAC). 
Disposição: Alinhadas e sem juntas. 

 
APLICAÇÃO: Pisos em geral a serem recuperados, nos pisos elevados dos CAIEX e 
áreas internas, conforme indicados em projeto especifico. Para pisos novos as placas 
vinílicas já contemplam a composição. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.15 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO MÁRMORE BRANCO, 60x60CM E=2CM, POLI DO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.PED.01; P-10.PED.02. 

 
2.0. TIPO: GRANITO POLIDO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material: Mármore 
Padrão: Conforme existente 
Cor: Branco 
Dimensões: 60 x 60 cm ou conforme existente. 
Acabamento: Polido 

  
EXECUÇÃO: 

BASE: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante. 
ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Quartzolit. Consumo de 3 kg/m2. 
Os rejuntes deverão ser feitos com massa plástica na cor cinza. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
 APLICAÇÃO: Pisos conforme indicado em projeto especifico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.18 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO TÁTIL EM BORRACHA (ALERTA E DIRECIO NAL), 250X250X5MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.VIN.01 e P-10.ROD.01, Caderno Geral de 
Encargos 1995 e NBR 9050/2004.. 

  
TIPO: PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL INTERNO 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Tipo: Piso Podotátil de Alerta ou Direcional em Placas de Borracha 
Cor: Grafite / Cinza médio / Cinza claro, contrastante com cor e textura do piso 
adjacente, conforme existente.  
Dimensões: 25x25cm  
Expessura: 5,0 mm 
Fabricante: Daud,  Mercur, Arco ou similar  

EXECUÇÃO: 
Assentamento: no piso existente através de Cola de contato ( Cascola Extra, 
Brascola ou Petrocola P400 ), sempre conforme as indicações dos respectivos 
fabricantes do piso. 
 

APLICAÇÃO: Conforme indicação no Projeto Arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.16 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO PORCELANATO MINERAL PORTLAND - 60X6 0CM - ASSENTADO 

C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 
Conforme P-10.CER.01 do Caderno Geral de Encargos 1995. 

  
TIPO: PISO CERÂMICO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Porcelanato retificado 
Padrão: Portobello Mineral   
Cor: Portland 
Dimensões: 60x60 cm, ou conforme padrão existente 
Fabricante: Portobello, ou similar 
 

EXECUÇÃO 
Base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, 

empregado na regularização da superfície afetada pela demolição da cerâmica 
existente. 

Argamassa de assentamento: argamassa colante (quartzolit), utilizando 
desempenadeira dentada, com consumo mínimo de 3kg por m². 

Juntas: 
Disposição: alinhadas 
Espessura: 5 mm 
 

REJUNTAMENTO: 
 
Tipo/material: rejuntamento flexível l-flex da portokoll ou similar. Aplicar aditivo 

impermeabilizante no rejunte. 
Cor: cinza 
 
Rodapé: em cerâmica, do mesmo padrão do piso e mesmo fabricante poderá 

ser utilizada cerâmica cortada ou granito; 
 

APLICAÇÃO: nos pisos a serem reformados, inclusive plataforma de atendimento. 
 

OBS. Em caso de utilização de piso similar, apresentar amostra para análise da 
FISCALIZAÇÃO. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.17 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO PORCELANATO MINERAL ARGENTO - 60X60 CM - ASSENTADO 

C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 
Conforme P-10.CER.01 do Caderno Geral de Encargos 1995. 

  
TIPO: PISO CERÂMICO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Porcelanato retificado 
Padrão: Portobello Mineral   
Cor: Argento 
Dimensões: 60x60 cm, ou conforme padrão existente 
Fabricante: Portobello, ou similar 
 

EXECUÇÃO 
Base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, 

empregado na regularização da superfície afetada pela demolição da cerâmica 
existente. 

Argamassa de assentamento: argamassa colante (quartzolit), utilizando 
desempenadeira dentada, com consumo mínimo de 3kg por m². 

Juntas: 
Disposição: alinhadas 
Espessura: 5 mm 
 

REJUNTAMENTO: 
 
Tipo/material: rejuntamento flexível l-flex da portokoll ou similar. Aplicar aditivo 

impermeabilizante no rejunte. 
Cor: cinza 
 
Rodapé: em cerâmica, do mesmo padrão do piso e mesmo fabricante poderá 

ser utilizada cerâmica cortada ou granito; 
 

APLICAÇÃO: nos pisos a serem reformados, inclusive plataforma de atendimento. 
 

OBS. Em caso de utilização de piso similar, apresentar amostra para análise da 
FISCALIZAÇÃO. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.19 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           PISO VINILICO EM MANTA, 2X20M, E=2MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme E-VIN.02, E-VIN.04 e E.VIN.05. 

  
TIPO: MANTA VINÍLICA 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Material: Manta Vinílica 
Cor/Referência: Nera Contract Wood cor 1302 - Blade Clear    
Espessura: 2,0  mm. 
Fabricante: Gerflor 

 
EXECUÇÃO 

Base: Contrapiso desempenado, com adição de PVA. 
Adesivo: Acrílico, conforme recomendação do fabricante. 
Juntas de Assentamento: Corridas e soldadas 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicação nos projetos de arquitetura  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.20 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO/PORCELANAT O COM REJUNTE PRÉ-

FABRICADO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme E-ARG.09  Argamassas – Pré-Fabricadas – Rejuntamento 

 
TIPO: REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO/PORCELANATO COM  REJUNTE 
PRÉ-FABRICADO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo/material: Rejunte Portokoll P-Flex - Cores 
Cor: Na cor do piso existente  
Alinhada nas duas direções 

 
EXECUÇÃO:  

Operação de enchimento, fechamento ou tomada das juntas das pedras. Seja 
rebaixando-as, seja alegrando-as, seja rasando-as em relação ao paramento do 
aparelho. 
 

APLICAÇÃO: Nos pisos a serem recuperados apenas os rejuntes, conforme projeto 
específico. Para pisos novos o rejuntameno já contempla a composição. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.21 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           REJUNTAMENTO EM MÁRMORE/GRANITO COM REJU NTE PRÉ-FABRICADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme E-ARG.09  Argamassas – Pré-Fabricadas – Rejuntamento 

 
TIPO: REJUNTAMENTO EM MÁRMORE/GRANITO COM REJUNTE P RÉ-
FABRICADO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo/material: Rejunte Webercolor mármore e granito Quatzolit 
Cor: Mesma cor do material 
Alinhada nas duas direções 

 
EXECUÇÃO:  

Operação de enchimento, fechamento ou tomada das juntas das pedras. seja 
rebaixando-as, seja alegrando-as, seja rasando-as em relação ao paramento do 
aparelho. 
 

APLICAÇÃO: Nos pisos de mármore e granito a serem recuperados apenas os 
rejuntes, conforme projeto específico. Para pisos novos o rejuntamento já contempla a 
composição. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.22 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           RODAPÉ DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, H=10 CM, E=2,0CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da pavimentação obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no 
que for aplicável: 

P-10.AAA.01 Condições Gerais 
P-10.PED.01 Pedra - Diversos 
P-10.ROD.01 Rodapés 

E-ARG.03 Argamassas - Usuais   

E-ARG.07 Argamassas – Pré-Fabricadas – Assentamento de Azulejos e 
Ladrilhos   

E-ARG.09 Argamassas – Pré-Fabricadas – Rejuntamento 

E-PED.01  Pedras de Construção – Condições Gerais 

E-PED.02 Pedras de Construção – Propriedades 

E-PED.03 Pedras de Construção - Beneficiamento 

E-PED.05 Pedras de Construção – Eruptivas - Granitos 

 
TIPO: RODAPÉ DE GRANITO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito Branco Fortaleza – h = 10cm 

Espessura: 2,0 cm 

Acabamento / tratamento: Polido e lustrado em todas as faces visíveis  

Espessura: Polida com quebra de quina 
 

EXECUÇÃO: 

Assentamento / fixação: argamassa de Fermaflex - Quartzolit, AC III e ou 
Similar. 

 
APLICAÇÃO: Auto Atendimento, hall público (1º e 2º pavimentos) e abastecimento. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.23 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10C M, E=2,0CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da pavimentação obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no 
que for aplicável: 

P-10.AAA.01 Condições Gerais 
P-10.PED.01 Pedra - Diversos 
P-10.ROD.01 Rodapés 

E-ARG.03 Argamassas - Usuais   

E-ARG.07 Argamassas – Pré-Fabricadas – Assentamento de Azulejos e 
Ladrilhos   

E-ARG.09 Argamassas – Pré-Fabricadas – Rejuntamento 

E-PED.01  Pedras de Construção – Condições Gerais 

E-PED.02 Pedras de Construção – Propriedades 

E-PED.03 Pedras de Construção - Beneficiamento 

E-PED.05 Pedras de Construção – Eruptivas - Granitos 

. 

 
TIPO: RODAPÉ DE GRANITO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito Cinza Andorinha – h = 10cm 

Espessura: 2,0 cm 

Acabamento / tratamento: Polido e lustrado em todas as faces visíveis  

Espessura: Polida com quebra de quina 

 
EXECUÇÃO: 

Assentamento / fixação: argamassa de Fermaflex - Quartzolit, AC III e ou 
Similar. 

 
APLICAÇÃO: Auto Atendimento, hall público (1º e 2º pavimentos) e abastecimento. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.24 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           RODAPÉ EM CHAPA DE ALUMÍNIO – H=75MM, E= 1,2MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-10.AAA.01, P-10.PED.01 e P-10.ROD.01, do Caderno Geral de 
Encargos 1995, e mais o adiante especificado. 

  
TIPO: RODAPÉ DE ALUMÍNIO  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Altura: 5mm 
Material: Chapa de alumínio 
Fabricante: ALCOA, ou similar 
Acabamento: Pintura eletrostática preta 
 

EXECUÇÃO 
Assentamento / fixação: Fita dupla face espuma acrílica 3M. 
 

APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.25 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           RODAPÉ MADEIRA MACIÇA, BOLEADO, 7X2 CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-10.AAA.01, P-10.PED.01 e P-10.ROD.01, do Caderno Geral de 
Encargos 1995, e mais o adiante especificado. 

  
TIPO: RODAPÉS EM MADEIRA 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Madeira massaranduba, itauba ou jatobá, devidamente seca. 
Dimensões: Altura de 7,0 cm e espessura de 2,0 cm. 
Desenho: Quina externa boleada 
 

EXECUÇÃO 
Assentamento/fixação: com buchas de nylon e parafusos galvanizados, a cada 

60 cm. Os parafusos serão rebaixados e emassados com pasta de selador nitro e 
pó da mesma madeira, ou encavilhados. Em todas as emendas, inclusive quinas e 
cantos, as peças serão cortadas a 45º. 

Acabamento/tratamento: Lixar, eliminando farpas. Corrigir imperfeições com 
massa a óleo.  Após a secagem, lixar novamente e limpar, eliminado o pó. Aplicar 
pintura esmalte sintético na cor cinza, acabamento acetinado - Ref.: Coral Color 
Service 1272P. 

 
APLICAÇÃO: Na(s) parede(s) onde será(ão) reformada(s), que receberão piso paviflex 
ou carpete, sempre seguindo o padrão existente. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.26 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           SOLEIRA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, LAR GURA=15CM, E=2CM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA DE ALTA ADESIVIDADE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.PED.01 e P-10.ROD.01, do Caderno Geral de 
Encargos 1995, e mais o adiante especificado. 

 
TIPO: SOLEIRA EM GRANITO PARA PISO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito branco Fortaleza conforme padrão existente 
Dimensões: conforme padrão existente. 
Largura: 15,0 cm 
Espessura: 2,0 cm 
Comprimento mínimo das placas – conforme vão da porta a ser instalada 
Acabamento: polido e lustrado em todas as faces visíveis 
Juntas secas com espessura entre 0,5 e 1mm  

 
EXECUÇÃO:  

ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa do tipo A-3 (E-ARG.03), 
traço 1:3, de cimento e areia. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar junto aos pisos conforme projetos arquitetônicos 
fornecidos. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.27 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           SOLEIRA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, LAR GURA=25CM, E=2CM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA DE ALTA ADESIVIDADE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.PED.01 e P-10.ROD.01, do Caderno Geral de 
Encargos 1995, e mais o adiante especificado. 

 
TIPO: SOLEIRA EM GRANITO PARA PISO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito branco Fortaleza conforme padrão existente 
Dimensões: conforme padrão existente. 
Largura: 25,0 cm 
Espessura: 2,0 cm 
Comprimento mínimo das placas – conforme vão da porta a ser instalada 
Acabamento: polido e lustrado em todas as faces visíveis 
Juntas secas com espessura entre 0,5 e 1mm 

 
EXECUÇÃO:  

ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa do tipo A-3 (E-ARG.03), 
traço 1:3, de cimento e areia. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar junto aos pisos conforme projetos arquitetônicos 
fornecidos. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.28 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG URA=15CM, E=2CM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA DE ALTA ADESIVIDADE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.PED.01 e P-10.ROD.01, do Caderno Geral de 
Encargos 1995, e mais o adiante especificado. 

 
TIPO: SOLEIRA EM GRANITO PARA PISO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito cinza andorinha conforme padrão existente 
Dimensões: conforme padrão existente. 
Largura: 15,0 cm 
Espessura: 2,0 cm 
Comprimento mínimo das placas – conforme vão da porta a ser instalada 
Acabamento: polido e lustrado em todas as faces visíveis 
Juntas secas com espessura entre 0,5 e 1mm 

 
EXECUÇÃO:  

ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa do tipo A-3 (E-ARG.03), 
traço 1:3, de cimento e areia. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar junto aos pisos conforme projetos arquitetônicos 
fornecidos. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-10.29 

              PAVIMENTAÇÃO - 10 
           SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG URA=25CM, E=2CM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA DE ALTA ADESIVIDADE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.PED.01 e P-10.ROD.01, do Caderno Geral de 
Encargos 1995, e mais o adiante especificado. 

 
TIPO: SOLEIRA EM GRANITO PARA PISO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito cinza andorinha conforme padrão existente 
Dimensões: conforme padrão existente. 
Largura: 25,0 cm 
Espessura: 2,0 cm 
Comprimento mínimo das placas – conforme vão da porta a ser instalada 
Acabamento: polido e lustrado em todas as faces visíveis 
Juntas secas com espessura entre 0,5 e 1mm 

 
EXECUÇÃO:  

ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa do tipo A-3 (E-ARG.03), 
traço 1:3, de cimento e areia. 
Disposição: rigorosamente alinhadas sem juntas. 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar junto aos pisos conforme projetos arquitetônicos 
fornecidos. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.01 

              REVESTIMENTOS - 11 
           CHAPISCO PAREDE INTERNA OU EXTERNA C/ARG AMASSA DE CIMENTO E 

AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=20MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. SNORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: CHAPISCO PAREDE INTERNA OU EXTERNA 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Traço/material: 1:3 (cimento e areia) 
Espessura: 5 mm 
Aditivo: SIKAFIX Super, misturado na água de amassamento, na proporção de 
1:3 (aditivo: água) 
Acabamento: preparado para receber reboco paulista 

 
EXECUÇÃO: 

Substrato: paredes afetadas pela demolição da alvenaria e alvenarias novas. 
  

APLICAÇÃO: Na recomposição das paredes danificadas pelas demolições 
especificadas em projeto e em paredes de alvenaria novas. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.03 

              REVESTIMENTOS - 11 
           PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LAR GURA=25CM, E=2CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA=25CM, E=2CM 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Conforme existente ou indicado em projeto 
Dimensões: Variadas 
Espessura: 2,0  cm 
Acabamento: Polido em todas as faces visiveis 
 

EXECUÇÃO 
Assentamento/fixação: argamassas ACII Super Cimentcola, marca Quartzolit 
ou similar. 

 Juntas: Corridas, secas, sem rejuntamento  
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto especifico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.04 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REJUNTAMENTO DE REVEST. CERÂMICO COM REJ UNTE PRÉ-FABRICADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme E-ARG.09  Argamassas – Pré-Fabricadas – Rejuntamento 

 
TIPO: REJUNTAMENTO DE REVEST. CERÂMICO COM REJUNTE PRÉ-
FABRICADO 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo/material: Rejunte Portokoll P-Flex - Cores 
Cor: Na cor do revestimento existente  
Alinhada nas duas direções 

 
EXECUÇÃO:  

Operação de enchimento, fechamento ou tomada das juntas das pedras. Seja 
rebaixando-as, seja alegrando-as, seja rasando-as em relação ao paramento do 
aparelho. 
 

APLICAÇÃO: Nos revestimentos a serem recuperados apenas os rejuntes, conforme 
projeto específico. Para revestimentos novos o rejuntamento já contempla a 
composição. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.05 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REJUNTAMENTO EM MÁRMORE / GRANITO COM RE JUNTE PRÉ-FABRICADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme E-ARG.09  Argamassas – Pré-Fabricadas – Rejuntamento 

 
TIPO: REJUNTAMENTO EM MÁRMORE/GRANITO COM REJUNTE P RÉ-
FABRICADO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo/material: Rejunte Webercolor mármore e granito Quatzolit 
Cor: Mesma cor do material 
Alinhada nas duas direções 

 
EXECUÇÃO:  

Operação de enchimento, fechamento ou tomada das juntas das pedras. Seja 
rebaixando-as, seja alegrando-as, seja rasando-as em relação ao paramento do 
aparelho. 
 

APLICAÇÃO: Nos revestimentos de mármore e granito a serem recuperados apenas 
os rejuntes, conforme projeto específico. Para revestimentos novos o rejuntamento já 
contempla a composição. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.06 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM,  ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: REVESTIMENTO CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: classe aaa 
Qualidade/padrão: extra. 
Cor: branca. 
Dimensões: 20 x 20 cm. 
Acabamento: brilhante. 
Fabricante: cecrisa, incepa, eliane ou similar. 
Execução 
Substrato: emboço sarrafeado. 

 
EXECUÇÃO 

Assentamento: argamassa de alta adesividade, quartzolit, na cor cinza ou 
similar. 
Com a superfície ainda úmida, procede-se à execução do chapisco e, 
posteriormente, do emboço. 
Após curado o emboço (cerca de 10 dias) inicia-se a colocação dos azulejos, 
Processada por painéis, conforme adiante. 
Utiliza-se um nível sobre uma régua para alinhar ou nivelar a lª fiada. 
A colocação será feita de baixo para cima. 
Assentam-se 2 peças nas 2 extremidades para servirem como guia. 
Com o fio de prumo, faz-se o alinhamento no sentido vertical. Assentam-se 2 
peças guias na parte superior, na mesma direção vertical em relação aos 
azulejos ou peças guias assentadas nas extremidades da lª fiada de baixo. 
Reveste-se, a seguir, a superfície e o topo. 
Repete-se a operação, assentando-se nova fiada de azulejos ou ladrilhos, e 
assim sucessivamente. 
No fecho superior, só serão admitidas peças inteiras. 
O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta 
adesividade. Isto dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e 
do azulejo ou ladrilho. 
Adiciona-se água à argamassa de alta adesividade até obter-se consistência 
pastosa, ou seja, uma parte de água para 3 a 4 partes de argamassa. 
Deixa-se, em seguida, a argamassa assim preparada “descansar” por um 
período de 15 minutos, após o que executa-se novo amassamento. 
O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu 
preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos. 
A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, 
numa camada uniforme de 3 a 4 mm. 
Com o lado dentado da mesma desempenadeira de aço, formam-se cordões 
que possibilitarão o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.06 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM,  ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Com esses cordões ainda frescos, efetua-se o assentamento dos azulejos ou 
ladrilhos, batendo-se um a um, como no processo tradicional. A espessura 
final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e o emboço será de 1 a 2 mm. 
Quando necessário, os cortes e os furos dos azulejos ou ladrilhos só poderão 
ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o 
processo manual. 
Juntas de assentamento 
Disposição: junta corrida. 
Espessura: a mínima recomendada pelo fabricante. 
Rejuntamento: “nata quartzolit para juntas”com aditivo sh ou similar. 
Corante: branco. 
Decorridas 48 horas do assentamento, inicia-se a operação de rejuntamento. 
As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão 
a argamassa de rejuntamento. 
Altura do assentamento: do piso até a laje. 

 
APLICAÇÃO: Nas instalações sanitárias, copa, dml e ar-condicionado, indicado pelo 
projeto de arquitetura. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.07 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO CERÂMICO GAIL - LINHA STONE S 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: REVESTIMENTO CERÂMICO GAIL - LINHA STONES 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Cerâmica Quartzo Stones ref.: 6840/6203 
Fabricante: Gail ou similar. 
Submeter previamente amostra para aprovação da fiscalização 
Cor: Quartzo. 

 
EXECUÇÃO 

Assentamento: argamassas ACII Super Cimentcola, marca Quartzolit ou 
similar. 
Juntas: espessura de 1 mm 
Disposição: rigorosamente alinhadas nos dois sentidos utilizando espaçadores 
plásticos 
Rejuntamento: Quartzolit ou similar 
Cor: bege ou conforme projeto arquitetônico 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.08 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOS TO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: ACM (alumínio composite material) 
Configuração: 4mm, fosco, com pintura kynar 500 cor Bright Silver Metallic 
ref.:ht-131. 

EXECUÇÃO 
Fixação: sistema e parafusos de fixação em aço inox (AISI 304) e sub-
estrutura em perfil tubular e cantoneira de alumínio anodizado natural, 18 
Micra. Revestir ambos os lados. 
Junta: largura de 6 à 8mm com isolamento e silicone. 
Fabricante: Projeto Alumínio ou similar. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto Arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.09 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO FORTALEZA , E=2CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito Branco Fortaleza 
Dimensões: Variadas 
Espessura: 2,0 cm 
Acabamento: Polido em todas as faces visíveis. 

 
EXECUÇÃO 

Assentamento/fixação: argamassas ACII Super Cimentcola, marca Quartzolit 
ou similar e grampo de fixação 
Juntas: Corridas, secas, sem rejuntamento  

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.10 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,  E=2CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Granito Cinza Andorinha 
Dimensões: Variadas 
Espessura: 2,0 cm 
Acabamento: Polido em todas as faces visíveis. 

 
EXECUÇÃO 

Assentamento/fixação: argamassas ACII Super Cimentcola, marca Quartzolit 
ou similar e grampo de fixação 
Juntas: Corridas, secas, sem rejuntamento  

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.11 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, E=1 ,3MM, ASSENTADO COM 

COLA À BASE DE NEOPRENE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: LAMINADO MELAMÍNICO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Laminado Melamínico 
Cor: Cinza 
Espessura: 1,30 mm. 

EXECUÇÃO 
Substrato: Emboço. 
Assentamento: Com cola para laminado melamínico 3,78Kg/m², aplicado 
sobre o reboco existente ou a ser executado.  

 
APLICAÇÃO: Nas paredes, conforme projeto arquitetônico. Na recomposição de 
revestimentos deverá ser mantido o mesmo padrão existente. 
 

Obs: Quando aplicado em paredes em altura definida pela fiscalização, deverá 
ser instalado um perfil em alumínio anodizado, como acabamento. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.11 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, E=1 ,3MM, ASSENTADO COM 

COLA À BASE DE NEOPRENE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: LAMINADO MELAMÍNICO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Laminado Melamínico 
Cor: Cinza 
Espessura: 1,30 mm. 

EXECUÇÃO 
Substrato: Emboço. 
Assentamento: Com cola para laminado melamínico 3,78Kg/m², aplicado 
sobre o reboco existente ou a ser executado.  

 
APLICAÇÃO: Nas paredes, conforme projeto arquitetônico. Na recomposição de 
revestimentos deverá ser mantido o mesmo padrão existente. 
 

Obs: Quando aplicado em paredes em altura definida pela fiscalização, deverá 
ser instalado um perfil em alumínio anodizado, como acabamento. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-11.12 

              REVESTIMENTOS - 11 
           REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO, E=2CM, A SSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, do 
Caderno Geral de Encargos 1995. 

 
TIPO: REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Mármore Branco 
Dimensões: Variadas 
Espessura: 2,0 cm 
Acabamento: Polido em todas as faces visíveis. 

 
EXECUÇÃO 

Assentamento/fixação: argamassas ACII Super Cimentcola, marca Quartzolit 
ou similar.e grampo de fixação 
Juntas: Corridas, secas, sem rejuntamento  

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.01 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P -12 FOR.01; P -12. FOR.03. 

 
TIPO: CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Gesso acartonado 
Padrão: Liso. 
Fabricante: Gypsum do Nordeste S/A ou similar 
 

EXECUÇÃO: 
Fixação: Perfil de alumínio, arame e solda com gesso rápido. 
 

APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS     S-12.02 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
             DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO, E=3,0CM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
A execução de divisórias obedecerá ao contido na E-DIV.01, E-DIV.02 e às 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-345/81 Divisória modular vertical interna (NBR-5721); 
MB-2179/85 Paredes e divisórias sem função estrutural - determinação da 
resistência ao foco (NBR-10636). 

 
TIPO: DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO, E=3,0CM, ASSENTA DO C/ARGAMASSA 
DE CIMENTO-AREIA TRAÇO 1:3, ARREMATE C/CIMENTO BRAN CO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Placas de granito Cinza Corumbá 
Espessura: 3 cm. 
Acabamento: Polido e lustrado nas duas faces e espessuras visíveis. 
Fixação: Embutido 2cm na parede, assentado c/argamassa de cimento-areia 
traço 1:3, arremate c/cimento branco, exclusive ferragens. 

 
APLICAÇÃO: Nos banheiros, conforme projeto de arquitetura. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.03 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           DIVISÓRIA PADRÃO GUICHÊ H= 1,30M 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
A execução de divisórias obedecerá ao contido na E-DIV.01, E-DIV.02 e às 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-345/81 Divisória modular vertical interna (NBR-5721); 
MB-2179/85 Paredes e divisórias sem função estrutural - determinação da 
resistência ao foco (NBR-10636). 

 
TIPO: DIVISÓRIA PADRÃO GUICHÊ H= 1,30M 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cor Dos Painéis: Cinza office-gray PP-25, da Perstorp. 
Altura: 1,30 m do piso do Hall de Público; 
Espessura: 8 cm. 
Acabamento: laminado fenólico melamínico texturizado. 
Estrutura: montantes de madeira maciça, envoltos por chapas de compensado 
de 5 mm, em cada face, conforme projeto padrão. 

 
APLICAÇÃO: Na bateria de caixas, conforme indicado no projeto arquitetônico. E em 
substituição e/ou complemento da divisória existente. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.04 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BP PLUS CINZA CRI STAL, PAINEL CEGO/PAINEL COM 

PERFIL DE AÇO PINTADO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
A execução de divisórias obedecerá ao contido na E-DIV.01, E-DIV.02 e às 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-345/81 Divisória modular vertical interna (NBR-5721); 
MB-2179/85 Paredes e divisórias sem função estrutural - determinação da 
resistência ao foco (NBR-10636). 

 
TIPO: DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BP PLUS CINZA CRISTAL,  PAINEL 
CEGO/PAINEL COM PERFIL DE AÇO PINTADO 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Revestimento: chapa formidur bp plus no padrão cinza cristal; 
Cor: cinza cristal 
Painéis: cinza cristal 
Perfis: cinza cristal fosco 
Altura: indicada em projeto. 
Painéis: com 1202 (largura) x 2140 (altura) x 35 (espessura) mm 
Núcleo: miolo celular só de colméia e, papel Kraft de alta gramatura (7 kg/m²) 
e requadro de material isolante com grande resistência; 
Estrutura: perfis de aço galvanizado pintado em epóxi-poliéster-pó, na cor 
cinza cristal, com montantes e rodapés simples na mesma cor e, além disto, 
todos os acessórios recomendados pelo fabricante; 

 
APLICAÇÃO: Locais indicados no projeto arquitetônico.  
 
Obs.: No caso de remanejamento de divisória ou reaproveitamento, considerar o 
serviço previsto no item 2.0. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.05 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BP PLUS CINZA CRI STAL, PAINEL/VIDRO/PAINEL 

COM PERFIL DE AÇO PINTADO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
A execução de divisórias obedecerá ao contido na E-DIV. 01, E-DIV.02 e às 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-345/81 Divisória modular vertical interna (NBR-5721); 
MB-2179/85 Paredes e divisórias sem função estrutural - determinação da 
resistência ao foco (NBR-10636). 

 
TIPO: DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BP PLUS CINZA CRISTAL,  
PAINEL/VIDRO/PAINEL COM PERFIL DE AÇO PINTADO 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Revestimento: chapa formidur bp plus no padrão cinza cristal; 
Cor: cinza cristal 
Painéis: cinza cristal 
Perfis: cinza cristal fosco 
Altura: indicada em projeto. 
Vidro: Cristal Liso - 4 mm 
Painéis: com 1202 (largura) x 2140 (altura) x 35 (espessura) mm 
Núcleo: miolo celular só de colméia e, papel Kraft de alta gramatura (7 kg/m²) 
e requadro de material isolante com grande resistência; 
Estrutura: perfis de aço galvanizado pintado em epóxi-poliéster-pó, na cor 
cinza cristal, com montantes e rodapés simples na mesma cor e, além disto, 
todos os acessórios recomendados pelo fabricante; 

 
APLICAÇÃO: Locais indicados no projeto arquitetônico.  
 
Obs.: No caso de remanejamento de divisória ou reaproveitamento, considerar o 
serviço previsto no item 2.0. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.06 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BP PLUS CRISTAL, PAINEL CEGO/PAINEL COM 

PERFIL EM ALUMINIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
A execução de divisórias obedecerá ao contido na E-DIV.01, E-DIV.02 e às 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-345/81 Divisória modular vertical interna (NBR-5721); 
MB-2179/85 Paredes e divisórias sem função estrutural - determinação da 
resistência ao foco (NBR-10636). 

 
TIPO: DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BP PLUS CRISTAL, PAINE L CEGO/PAINEL 
COM PERFIL EM ALUMINIO 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Revestimento: chapa formidur bp plus no padrão cinza cristal; 
Cor: cinza cristal 
Painéis: cinza cristal 
Perfis: cinza cristal fosco 
Altura: indicada em projeto. 
Painéis: com 1202 (largura) x 2140 (altura) x 35 (espessura) mm 
Núcleo: miolo celular só de colméia e, papel Kraft de alta gramatura (7 kg/m²) 
e requadro de material isolante com grande resistência; 
Estrutura: perfis de alumínio anodizado natural, com montantes e rodapés 
simples no mesmo material e, além disto, todos os acessórios recomendados 
pelo fabricante; 

 
APLICAÇÃO: Locais indicados no projeto arquitetônico.  
 
Obs.: No caso de remanejamento de divisória ou reaproveitamento, considerar o 
serviço previsto no item 2.0. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.07 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BP PLUS CRISTAL, PAINEL/VIDRO/PAINEL COM 

PERFIL DE ALUMÍNIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
A execução de divisórias obedecerá ao contido na E-DIV.01, E-DIV.02 e às 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-345/81 Divisória modular vertical interna (NBR-5721); 
MB-2179/85 Paredes e divisórias sem função estrutural - determinação da 
resistência ao foco (NBR-10636). 

 
TIPO: DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BP PLUS CRISTAL, PAINE L/VIDRO/PAINEL 
COM PERFIL DE ALUMÍNIO 
   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Revestimento: chapa formidur bp plus no padrão cinza cristal; 
Cor: cinza cristal 
Painéis: cinza cristal 
Perfis: cinza cristal fosco 
Altura: indicada em projeto. 
Vidro: Cristal Liso- 4 mm 
Painéis: com 1202 (largura) x 2140 (altura) x 35 (espessura) mm 
Núcleo: miolo celular só de colméia e, papel Kraft de alta gramatura (7 kg/m²) 
e requadro de material isolante com grande resistência; 
Estrutura: perfis de alumínio anodizado natural, com montantes e rodapés 
simples no mesmo material e, além disto, todos os acessórios recomendados 
pelo fabricante; 

 
APLICAÇÃO: Locais indicados no projeto arquitetônico.  
 
Obs.: No caso de remanejamento de divisória ou reaproveitamento, considerar o 
serviço previsto no item 2.0. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.08 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           FORRO DE GESSO ACARTONADO - FGA – P/ AMB IENTES DE ATÉ 50 M² 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-12 FOR.01; P-12. FOR.03. 

 
TIPO: FORRO DE GESSO ACARTONADO - FGA  
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Gesso acartonado em placas 0,60m X 2,0m  
Padrão: Liso. 
Fabricante: Gypsum do Nordeste S/A ou similar 
Peças de arremate: Cantoneira embutida em todo o perímetro ou rodaforro 
negativo. 

 
EXECUÇÃO 

As placas serão suspensas por arame galvanizado e estes fixados à laje por 
pinos projetados por carga explosiva.  
Acabamento: Acabamento liso, pronto para receber pintura. 
Juntas de dilatação: Em todo o perímetro das alvenarias e nos pilares. 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico 
 
 
OBS: A fabricante recomenta o uso do Forro FGA apenas para pequenas áreas, não 
recomendando o uso para áreas de vulto. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.09 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FGE - ACIMA DE 50 M² 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-12 FOR.01; P-12. FOR.03. 

 
TIPO: FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FGE -  ACIMA DE 50 
M² 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Gesso acartonado em placas 1,20m X 2,40m  
Padrão: Liso. 
Fabricante: Gypsum do Nordeste S/A ou similar 
Peças de arremate: Cantoneira embutida em todo o perímetro ou rodaforro 
negativo. 

 
EXECUÇÃO 

As placas deverão ser fixadas em perfis metálicos (estrutura), dimensionadas 
conforme o vão existente, que por sua vez devem ser fixados em tirantes 
projetados por carga explosiva. 
Acabamento: Emassados para receber pintura. 
Juntas de dilatação: Em todo o perímetro das alvenarias e nos pilares. 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico 
 
 
OBS: A fabricante recomenta o uso do Forro FGE para qualquer ambiente. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.10 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESP=1, 2CM, INCL. FIXAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P -12 FOR.01; P -12. FOR.03. 

 
TIPO: FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESP=1,2CM, INCL. FIXAÇÃO 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Gesso em placas 60 x 60 cm 
Padrão: Liso. 
Espessura: 30 mm 
Juntas de dilatação: Conforme indicado pela Fiscalização do Banco – a 
Contratada deverá apresentar proposta do seu posicionamento. 
Destaques: 20 x 20 mm, em todo encontro vertical com o plano horizontal do 
forro. Cortineiros: Executar para todos os encaixes de persianas;  

 
EXECUÇÃO 

Fixação: As placas deverão ser atirantadas em fios de aço, fixados ao teto 
com pinos de sustentação, cravados à pistola.  
 

OBS.1: não fixar em tijolos de lajes pré-moldadas ou mistas; não deixar ferros 
aparentes para fixação dos tirantes. 
 
OBS.2: no caso de laje mista ou pré-moldada executar estrutura auxiliar em chapa de 
aço dobrada (metalon) fixada ás paredes/vigas/paredes. 
 

Acabamento: Emassados para receber pintura. 
 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico 
 
 

267



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.11 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL REMOVÍVE L, 1250X625MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P -12 FOR.01; P -12. FOR.03. 

 
TIPO: FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, 12 50X625MM 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Placa de fibra mineral. 
Tamanho: 625x 1250 mm, Armistron 
Acabamento: Pintura vinílica a base de látex, aplicada em fábrica, na cor 
branca. 
Fabricante: Hunter Douglas. 

 
EXECUÇÃO 

Fixação: Montar estrutura auxiliar de metalon, perfil U 30x20mm parafusada 
as tesouras de madeira, a cada 625 mm. O forro deverá ser suspenso desta 
estrutura com perfis Javelin tipo T invertido, pintado de branco, em aço 
galvanizado, hop dipped. 
 

APLICAÇÃO: Nas salas on-line. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.12 

           DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS – 12 
JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL EM FORRO DE GESSO EM ALUMÍNIO BRANCO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
 

Conforme P -12 FOR.01; P -12. FOR.03. Norma ABNT NBR 15.217:2009 
 
 

TIPO: JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL EM FORRO DE GES SO EM 
ALUMÍNIO BRANCO  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Alumínio Anodizado 
Cor: Branca 
Dimensão: 40x48x3000mm 
Padrão: Liso/Perfurado. 
Fabricante: Italmex ou similar 
 

EXECUÇÃO 
Sustentação do perímetro dos forros de gesso acartonado dilatado. 
 

APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.13 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
PISO ELEVADO, COM SISTEMA DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇ ÃO REGULÁVEL E 

COM CONTRAVENTAMENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A montagem do piso elevado obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no 
que for aplicável: 

Conforme E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 
 

TIPO: PISO ELEVADO, COM SISTEMA DE ESTRUTURA DE SUS TENTAÇÃO 
REGULÁVEL E COM CONTRAVENTAMENTO - REVESTIMENTO EM LAMINADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensões das placas com revestimento: 620 x 620 x 30 mm 
Revestimento das placas na face superior: Piso Laminado Melamínico – 
2mm – Cor: 

Ref. Fórmica – 118 – cobalto. 
Placas: Placas em aço, fosfatizadas interna e externamente com pintura 
eletrostática com 40 mc com enchimento em concreto celular injetado por 
processo de hiperpressão, com características de incombustibilidade, 
isolamento térmico e dissipação acústica. 
Carga: suportar carga mínima de 450 kg/m2P. 
Estrutura de apoio: Estrutura metálica galvanizada com suporte 
telescópico reguláveis,com longarina. A superfície de apoio do pedestal é 
de chapa fixada ao piso através de adesivo ou parafuso. A cabeça do 
pedestal deverá ser nervurada, 3mm de espesura com 1,5 mm de 
espessura. As placas serão aparafusadas nos pedestais quando se usar o 
piso em Carpete (ref. AC-LC) e por gravidade e pino encaixado quando se 
usar o piso em Laminado (ref. AC-LS). 
Peças de arremate e acessórios: 

Borda das placas: em fita de PVC com 1mm 
Placas perfuradas: fornecer 05 placas (ou conforme projeto) para insuflamento do 
ar condicionado. 
Deverá ser fornecida 2 (dois) saca-placas. 
Soleira em perfil em alumínio anodizado natural CA-006 da ALCOA ou 1625 da 
BELMETAL. 
Rodapé para arremate em laminado fenólico texturizado preto ref.: PP15 da 
Perstorp. 

Fabricante: Whel (31) 3261-5611, Piisoag (11) 6432-554/5244. 
 
APLICAÇÃO: CAIEX, conforme no projeto de arquitetura.  
 
Obs .: O piso deverá ser colocado após o assentamento do granito, No caso de 
remanejamento de piso ou reaproveitamento, considerar o serviço previsto no item 
2.0. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.14 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           PORTA DE DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BPPLUS C INZA CRISTAL COM PERFIL EM 

AÇO PINTADO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
A execução de divisórias obedecerá ao contido na E-DIV.01, E-DIV.02 e às 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-345/81 Divisória modular vertical interna (NBR-5721); 
MB-2179/85 Paredes e divisórias sem função estrutural - determinação da 
resistência ao foco (NBR-10636). 

 
TIPO: PORTA DE DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BPPLUS CINZA CRISTAL COM 
PERFIL EM AÇO PINTADO 
   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: porta para divisória naval 
Cor: Cristal 
Largura: 0,60x2,10m, 0,80x2,10m e 0,90x2,10m 
Altura: 2.10 m 
Espessura: 35 mm 
Núcleo: celular 
Acabamento/Tratamento: Melamínico 
Estrutura: perfis de aço galvanizado pintado em epóxi-poliéster-pó, na cor 
cinza cristal, com montantes e rodapés simples na mesma cor e, além disto, 
todos os acessórios recomendados pelo fabricante 

 
APLICAÇÃO: Locais indicados no projeto arquitetônico.  
 
Obs.: No caso de remanejamento de divisória ou reaproveitamento, considerar o 
serviço previsto no item 2.0. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.16 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           SANCA DE GESSO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA DE TETOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P -12 FOR.01; P -12. FOR.03. 

 
TIPO: SANCA EM "L" FECHADA DE GESSO ACARTONADO 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Gesso acartonado 
Padrão: Liso. 
Fabricante: Gypsum do Nordeste S/A ou similar 
 

EXECUÇÃO 
Fixação: Perfil de alumínio, arame e solda com gesso rápido. 
 

APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico  
 

272



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-12.15 

              DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS - 1 2 
           PORTA DE DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BPPLUS C INZA CRISTAL COM PERFIL EM 

ALUMÍNIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
A execução de divisórias obedecerá ao contido na E-DIV.01, E-DIV.02 e às 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-345/81 Divisória modular vertical interna (NBR-5721); 
MB-2179/85 Paredes e divisórias sem função estrutural - determinação da 
resistência ao foco (NBR-10636). 

 
TIPO: PORTA DE DIVISÓRIA TEXTURIZADA, BPPLUS CINZA CRISTAL COM 
PERFIL EM ALUMÍNIO 
   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: porta para divisória naval 
Cor: Cristal 
Largura: 0,60x2,10m, 0,80x2,10m e 0,90x2,10m 
Altura: 2.10 m 
Espessura: 35 mm 
Núcleo: celular 
Acabamento/Tratamento: Melamínico 
Estrutura: perfis de alumínio anodizado natural, com montantes e rodapés 
simples no mesmo material e, além disto, todos os acessórios recomendados 
pelo fabricante 

 
APLICAÇÃO: Locais indicados no projeto arquitetônico.  
 
Obs.: No caso de remanejamento de divisória ou reaproveitamento, considerar o 
serviço previsto no item implantação/administração. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-13.01 

              CARPINTARIA / MARCENARIA - 13 
ARMÁRIOS EM MDF REVESTIDOS COM LAMINADO FENÓLICO ME LAMÍNICO CINZA, 

PARA AMBIENTES DIVERSOS, COM FERRAGENS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS  
A execução da carpintaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 
P-13.ESQ.01 Esquadrias - Terminologia 
P-13.ESQ.02 Esquadrias – Condições Gerais 
P-13.ESQ.03 Esquadrias - Desempenho 
E-LAM.01 Laminado Fenólico Melamínico – Plástico Termoestável 
 

TIPO: ARMÁRIO EM MDF 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Compensado naval de 18 mm, e enquadramento de canela maciça 
ou cedro aromático, e prateleiras internas de compensado naval. 
Acabamento externo: Laminado fenólico melamínico com acabamento 
texturizado, referência e cor conforme projeto de marcenaria. 
Acabamento interno (parte interna das portas e laterais, prateleiras, fundos 
etc): Laminado fenólico melamínico conforme referência no projeto de 
marcenaria, em todas as superfícies visíveis (EXCETO as superfícies de 
alvenaria, já revestidas de cerâmica / pastilhas). 
Dimensões: Conforme detalhes em projeto. 
Acessórios / Ferragens: Puxadores: Conforme detalhes em projeto 
Tampo e frontispício: Granito Cinza Andorinha. 

 
EXECUÇÃO 

Fixação: Fixar solidamente às alvenarias adjacentes através de parafusos com 
bucha. 
 

APLICAÇÃO: Copas, DML e sanitários, conforme projetos específicos. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-13.02 

              CARPINTARIA / MARCENARIA - 13 
           PORTA DE MADEIRA 60X210X3,5CM, ADUELA E ALIZAR, SEM FERRAGENS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da carpintaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-13.ESQ.01 Esquadrias - Terminologia 
P-13.ESQ.02 Esquadrias – Condições Gerais 
P-13.ESQ.03 Esquadrias – Desempenho 
P-13.ESQ.04 Esquadrias – Núcleo das Portas 
E-LAM.01 Laminado Fenólico Melamínico – Plástico Termoestável 
 

TIPO: PORTA DE MADEIRA 60X210X3,5CM, ADUELA E ALIZA R, SEM 
FERRAGENS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Madeira de lei Angelim Pedra 

Dimensões: 60X210X3,5cm 

Núcleo: semi-oca 

Enquadramento / encabeçamento: Madeira de lei.  

Guarnição (alizar) e marco: Madeira de lei 
 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-13.03 

              CARPINTARIA / MARCENARIA - 13 
           PORTA DE MADEIRA 70X210X3,5CM, ADUELA E ALIZAR, SEM FERRAGENS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.0. NORMAS 

A execução da carpintaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-13.ESQ.01 Esquadrias - Terminologia 
P-13.ESQ.02 Esquadrias – Condições Gerais 
P-13.ESQ.03 Esquadrias – Desempenho 
P-13.ESQ.04 Esquadrias – Núcleo das Portas 
E-LAM.01 Laminado Fenólico Melamínico – Plástico Termoestável 
 

TIPO: PORTA DE MADEIRA 70X210X3,5CM, ADUELA E ALIZA R, SEM 
FERRAGENS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Madeira de lei Angelim Pedra 

Dimensões: 70X210X3,5cm 

Núcleo: semi-oca 

Enquadramento / encabeçamento: Madeira de lei.  

Guarnição (alizar) e marco: Madeira de lei 
 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-13.04 

              CARPINTARIA / MARCENARIA - 13 
           PORTA DE MADEIRA 80X210X3,5CM, ADUELA E ALIZAR, SEM FERRAGENS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.0. NORMAS 

A execução da carpintaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-13.ESQ.01 Esquadrias - Terminologia 
P-13.ESQ.02 Esquadrias – Condições Gerais 
P-13.ESQ.03 Esquadrias – Desempenho 
P-13.ESQ.04 Esquadrias – Núcleo das Portas 
E-LAM.01 Laminado Fenólico Melamínico – Plástico Termoestável 
 

TIPO: PORTA DE MADEIRA 80X210X3,5CM, ADUELA E ALIZA R, SEM 
FERRAGENS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Madeira de lei Angelim Pedra 

Dimensões: 80X210X3,5cm 

Núcleo: semi-oca 

Enquadramento / encabeçamento: Madeira de lei.  

Guarnição (alizar) e marco: Madeira de lei 
 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-13.05 

              CARPINTARIA / MARCENARIA - 13 
           PORTA DE MADEIRA 90X210X3,5CM, ADUELA E ALIZAR, SEM FERRAGENS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.0. NORMAS 

A execução da carpintaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-13.ESQ.01 Esquadrias - Terminologia 
P-13.ESQ.02 Esquadrias – Condições Gerais 
P-13.ESQ.03 Esquadrias – Desempenho 
P-13.ESQ.04 Esquadrias – Núcleo das Portas 
E-LAM.01 Laminado Fenólico Melamínico – Plástico Termoestável 
 

TIPO: PORTA DE MADEIRA 90X210X3,5CM, ADUELA E ALIZA R, SEM 
FERRAGENS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Madeira de lei Angelim Pedra 

Dimensões: 90X210X3,5cm 

Núcleo: semi-oca 

Enquadramento / encabeçamento: Madeira de lei.  

Guarnição (alizar) e marco: Madeira de lei 
 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-13.06 

              CARPINTARIA / MARCENARIA - 13 
           PORTA DE MADEIRA EM COMPENSADO C/LAMINAD O TEXTURIZADO 60X160CM, 

ADUELA, SEM FERRAGENS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.0. NORMAS 

A execução da carpintaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-13.ESQ.01 Esquadrias - Terminologia 
P-13.ESQ.02 Esquadrias – Condições Gerais 
P-13.ESQ.03 Esquadrias – Desempenho 
P-13.ESQ.04 Esquadrias – Núcleo das Portas 
E-LAM.01 Laminado Fenólico Melamínico – Plástico Termoestável 
 

TIPO: PORTA DE MADEIRA EM COMPENSADO C/LAMINADO TEX TURIZADO 
60X160CM, ADUELA, SEM FERRAGENS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: compensado liso à prova d’água 

Dimensões: 60X160cm 

Núcleo: semi-oca 

Enquadramento / encabeçamento: Madeira de lei.  

Revestimento: Laminado fenólico melamínico texturizado cinza Office gray                                    

Guarnição (alizar) e marco: Madeira de lei com acabamento em pintura esmalte 
na cor cinza. 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas dos box dos sanitários indicados no 
Projeto Arquitetônico 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.01 

              SERRALHERIA - 14 
           ALÇAPÃO METÁLICO (80X80CM) COM CAIXILHO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: ALÇAPÃO METÁLICO (80X80CM) COM CAIXILHO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Chapa #14 galvanizada, cantoneira L aço ASTM A36 3/4” e 1/2”, 
dobradiça de soldar 270o, trinco e chumbador em aço soldado. 

Tratamento/acabamento: Fundo anti-corrosivo e pintura de acabamento, 
conforme S-1701. 

 
EXECUÇÃO 

Execução/Fixação: Chumbada na laje com Grout 
 
APLICAÇÃO: Para acesso à laje das caixas d’água e da área descoberta (VAZIO 
PRISMA), conforme indicado no projeto de arquitetura. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.02 

              SERRALHERIA - 14 
           BARRA DE APOIO PPNE, CONFORME NBR 9050, EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304, 

COMPR.: 0,45M, INSTALADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: BARRA DE APOIO PPNE, CONFORME NBR 9050, EM AÇ O INOXIDAVEL 
AISI 304, COMPR.: 0,45M, INSTALADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tipo: Barra de apoio Reta – 45 cm 
Comprimento: 45 cm ou igual à metade da largura da porta. 
Material: Tubo em aço inox AISI 304 1 ½”. 
Fabricante: DECA ou similar. 

 
EXECUÇÃO 

Execução/Fixação: Fixada nas portas com parafuso auto-roscante. 
 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na porta da I.S.P.N.E., conforme projeto 
arquitetônico, a uma altura de 90 cm do piso. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.03 

              SERRALHERIA - 14 
           BARRA DE APOIO PPNE, CONFORME NBR 9050, EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304, 

COMPR.: 0,80M, INSTALADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: BARRA DE APOIO PPNE, CONFORME NBR 9050, EM AÇ O INOXIDAVEL 
AISI 304, COMPR.: 0,80M, INSTALADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tipo: Barra de apoio – 80 cm 
Material: Tubo em aço inox AISI 304 1 ½”.  
Fabricante: DECA ou similar. 

 
EXECUÇÃO 

Execução/Fixação: Fixada nas alvenarias com conjunto parafuso/bucha. 
 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas alvenarias da I.S.P.N.E., conforme projeto 
arquitetônico, a uma altura de 75 cm do piso. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.04 

              SERRALHERIA - 14 
           BARRA DE APOIO PPNE, CONFORME NBR 9050, EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304, 

COMPR.: 0,90M, INSTALADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: BARRA DE APOIO PPNE, CONFORME NBR 9050, EM AÇ O INOXIDAVEL 
AISI 304, COMPR.: 0,90M, INSTALADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tipo: Barra de apoio – 90 cm 
Material: Tubo em aço inox AISI 304 1 ½”.  
Fabricante: DECA ou similar. 

 
EXECUÇÃO 

Execução/Fixação: Fixada nas alvenarias com conjunto parafuso/bucha. 
 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas alvenarias da I.S.P.N.E., conforme projeto 
arquitetônico, a uma altura de 75 cm do piso. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.06 

              SERRALHERIA - 14 
           BRISE HUNTER DOUGLAS – C40 - FORNEC. E I NSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: BRISE HUNTER DOUGLAS – C40 - FORNEC. E INSTAL AÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Brise em painéis lisos, pintado em ambas as faces. 
Modelo/Ref.: Celosia Hunter Douglas C40 
Lâminas: C40 = 68 mm de altura 
Aba superior: 38 mm 
Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Cor: Alumínio 
Fabricante: Hunter Douglas 
Acessórios: Conforme recomendado pelo fabricante. 
 

 
EXECUÇÃO 

Fornecer e instalar o brise de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

 

Obs.: O Certificado de Garantia deve ser entregue no Recebimento Provisório da obra. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.07 

              SERRALHERIA - 14 
           BRISE HUNTER DOUGLAS – C40 MICROPERFURAD O - FORNEC. E INSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: BRISE HUNTER DOUGLAS – C40 MICROPERFURADO - F ORNEC. E 
INSTALAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Brise em painéis micro perfurado, pintado em ambas as faces, com 
furos de 2 mm de diâmetro e 5 mm de distância entre eixos. 
Modelo/Ref.: Celosia Hunter Douglas C40 
Lâminas: C40 = 68 mm de altura 
Aba superior: 38 mm 
Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Cor: Alumínio 
Fabricante: Hunter Douglas 
Acessórios: Conforme recomendado pelo fabricante. 
 

 
EXECUÇÃO 

Fornecer e instalar o brise de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

 

Obs.: O Certificado de Garantia deve ser entregue no Recebimento Provisório da obra. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.07 

              SERRALHERIA - 14 
           BRISE HUNTER DOUGLAS - SL4 - FORNEC. E I NSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: BRISE HUNTER DOUGLAS - SL4 - FORNEC. E INSTAL AÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Brise em painéis lisos, pintado em ambas as faces. 
Modelo/Ref.: Celosia Hunter Douglas SL4 
Lâminas: SL4 = 84 mm de largura e 16 mm de altura 
Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Ângulo de incidência solar: 45º 
Cor: Alumínio 
Fabricante: Hunter Douglas 
Acessórios: Conforme recomendado pelo fabricante. 

 
EXECUÇÃO 

Fornecer e instalar o brise de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

 

Obs.: O Certificado de Garantia deve ser entregue no Recebimento Provisório da obra. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.09 

              SERRALHERIA - 14 
           BRISE HUNTER DOUGLAS - SL4 MICROPERFURAD O- FORNEC. E INSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: BRISE HUNTER DOUGLAS - SL4 MICROPERFURADO - F ORNEC. E 
INSTALAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Brise em painéis micro perfurado, pintado em ambas as faces, com 
furos de 2,5 mm de diâmetro e 3 mm de distância entre eixos. 
Modelo/Ref.: Celosia Hunter Douglas SL4 
Lâminas: SL4 = 84 mm de largura e 16 mm de altura 
Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Ângulo de incidência solar: 45º 
Cor: Alumínio 
Fabricante: Hunter Douglas 
Acessórios: Conforme recomendado pelo fabricante. 

 
EXECUÇÃO 

Fornecer e instalar o brise de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

 

Obs.: O Certificado de Garantia deve ser entregue no Recebimento Provisório da obra. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.10 

              SERRALHERIA - 14 
           BRISE HUNTER DOUGLAS – H2 - FORNEC. E IN STALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: BRISE HUNTER DOUGLAS – H2 - FORNEC. E INSTALA ÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Brise em painéis lisos, pintado em ambas as faces. 
Modelo/Ref.: Celosia Hunter Douglas H2 
Lâminas: H2 = 84 mm de largura e 16 mm de altura 
Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Ângulo de incidência solar: 70º 
Cor: Alumínio 
Fabricante: Hunter Douglas 
Acessórios: Conforme recomendado pelo fabricante. 

 
EXECUÇÃO 

Fornecer e instalar o brise de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

 

Obs.: O Certificado de Garantia deve ser entregue no Recebimento Provisório da obra. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.11 

              SERRALHERIA - 14 
           BRISE HUNTER DOUGLAS – H2 MICROPERFURADO - FORNEC. E INSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: BRISE HUNTER DOUGLAS – H2 MICROPERFURADO - FO RNEC. E 
INSTALAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Brise em painéis micro perfurado, pintado em ambas as faces, com 
furos de 2,5 mm de diâmetro e 3 mm de distância entre eixos. 
Modelo/Ref.: Celosia Hunter Douglas H2 
Lâminas: H2 = 84 mm de largura e 16 mm de altura 
Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Ângulo de incidência solar: 70º 
Cor: Alumínio 
Fabricante: Hunter Douglas 
Acessórios: Conforme recomendado pelo fabricante. 

 
EXECUÇÃO 

Fornecer e instalar o brise de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

 

Obs.: O Certificado de Garantia deve ser entregue no Recebimento Provisório da obra. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.12 

              SERRALHERIA - 14 
           BRISE HUNTER DOUGLAS – C23 - FORNEC. E I NSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: BRISE HUNTER DOUGLAS – C23 - FORNEC. E INSTAL AÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Brise em painéis lisos, pintado em ambas as faces. 
Modelo/Ref.: Celosia Hunter Douglas C23 
Lâminas: C23 = 43 mm de altura 
Aba superior: 20 mm 
Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Cor: Alumínio 
Fabricante: Hunter Douglas 
Acessórios: Conforme recomendado pelo fabricante. 
 

 
EXECUÇÃO 

Fornecer e instalar o brise de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

 

Obs.: O Certificado de Garantia deve ser entregue no Recebimento Provisório da obra. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.13 

              SERRALHERIA - 14 
           BRISE HUNTER DOUGLAS – C23 MICROPERFURAD O - FORNEC. E INSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: BRISE HUNTER DOUGLAS – C23 MICROPERFURADO - F ORNEC. E 
INSTALAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material: Brise em painéis micro perfurado, pintado em ambas as faces, com 
furos de 2 mm de diâmetro e 5 mm de distância entre eixos. 
Modelo/Ref.: Celosia Hunter Douglas C23 
Lâminas: C23 = 43 mm de altura 
Aba superior: 20 mm 
Dimensões: Conforme projeto de arquitetura 
Cor: Alumínio 
Fabricante: Hunter Douglas 
Acessórios: Conforme recomendado pelo fabricante. 
 

 
EXECUÇÃO 

Fornecer e instalar o brise de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

 

Obs.: O Certificado de Garantia deve ser entregue no Recebimento Provisório da obra. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.14 

              SERRALHERIA - 14 
CANTONEIRA L DE ALUMÍNIO NATURAL - ABAS IGUAIS DE 1 ", E=3/16" – PARA 

PROTEÇÃO DE QUINA VIVA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01  Serralharia – Condições Gerais 

P-14.AAA.02  Serralharia – Envidraçamento 

P-14.AAA.03  Serralharia – Exigências Especiais 

P-14.ALU.01  Alumínio – Condições Gerais 

P-14.ALU.02  Alumínio - Desempenho 

P-14.ALU.51 Alumínio Anodizado – Condições Gerais 

P-14.ALU.52 Alumínio Anodizado - Testes 

E-ALU.02 Alumínio – Perfis para Serralharia 
 

TIPO: CANTONEIRA L DE ALUMÍNIO NATURAL - ABAS IGUAI S DE 1", E=3/16" – 
PARA PROTEÇÃO DE QUINA VIVA 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Referência: CT 020 (ALCOA) e Cantoneira “L” 

Material: Alumínio anodizado 

Dimensões: 25,4 x 25,4 mm (CT 020) 

Perfil “L”: 1” abas iguais 

Cor: natural 

Anodização: mínimo 15 micras 

Fabricante: Alcan, Alcoa, Belmetal. 

 

EXECUÇÃO 

Fornecimento e instalação de perfis de alumínio da divisória do auto-
atendimento, janelas e portas da fachada; 

Instalação de vidros temperados, inclusive portas, com ferragens, conforme 
projeto de arquitetura. 

 
APLICAÇÃO: 

•  Estrutura da divisória de vidro temperado do auto-atendimento, 
•  Vidraçaria da fachada e de portas de entrada, 
•  Janelas fixas de vidro temperado, 
•  Frisos de revestimento dos pilares, 
•  Frisos da fachada, conforme arquitetura, 
•  Frisos de acabamento do rodapé das paredes curvas, conforme arquitetura. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.15 

              SERRALHERIA - 14 
 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", APOIAD O EM PERFIL "L" 

TUBULAR MACIÇO DE 1/2", FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA METÁLICA E 
PARAFUSOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", A POIADO EM 
PERFIL "L" TUBULAR MACIÇO DE 1/2", FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE 
CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: 

a) corrimão: tubo metálico de aço 1½”, espessura parede 3,35mm. 

b) balaústres: tubo metálico de aço 1½”, espessura parede 3,35mm. 

c) complementos: Conforme projeto de arquitetura 

Fabricante: Definido pelo CONSTRUTOR e submetido à aprovação do Banco. 

Dimensionamento/ Desenho: conforme projeto de arquitetura. 

Tratamento/ Acabamento: Todas as peças metálicas serão em aço 
GALVANIZADO pintado com fundo antioxidante e pintura automotiva, cor prata, 
aplicado conforme item S-17.01. 

 
EXECUÇÃO 

Empunhadura: Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a 
parede e o corrimão. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar 
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrância 

Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm 
antes do início e após o término da rampa ou escada, sem interferir com áreas 
de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, onde for 
impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do 
caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na 
parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento 
recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho 
contínuo, sem protuberâncias  
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.15 

              SERRALHERIA - 14 
 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", APOIAD O EM PERFIL "L" 

TUBULAR MACIÇO DE 1/2", FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA METÁLICA E 
PARAFUSOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 
0,92 m do piso, medidos de sua geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos 
laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos 
da geratriz superior. 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares 
das escadas ou rampas, 

Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura 
superior a 2,40 m é necessário a instalação de corrimão intermediário. Os 
corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando o 
comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento 
mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte. 

ACESSÓRIOS: Aplicar, no corrimão da rampa, anel com textura contrastante 
com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem 
arestas cortantes, conforme item 5.12 da NBR 9050/2004. 

 
APLICAÇÃO: Nas rampas, escadas externas e internas, conforme projeto 
arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.16 

              SERRALHERIA - 14 
 CORRIMÃO TUBULAR DUPLO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", APOIADO EM PERFIL "L" 

TUBULAR MACIÇO DE 1/2", FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA METÁLICA E 
PARAFUSOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: CORRIMÃO TUBULAR DUPLO EM AÇO GALVANIZADO 1 1 /2", APOIADO 
EM PERFIL "L" TUBULAR MACIÇO DE 1/2", FIXADO À PARE DE ATRAVÉS DE 
CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: 

a) corrimão: tubo metálico de aço 1½”, espessura parede 3,35mm. 

b) balaústres: tubo metálico de aço 1½”, espessura parede 3,35mm. 

c) complementos: Conforme projeto de arquitetura 

Fabricante: Definido pelo CONSTRUTOR e submetido à aprovação do Banco. 

Dimensionamento/ Desenho: conforme projeto de arquitetura. 

Tratamento/ Acabamento: Todas as peças metálicas serão em aço 
GALVANIZADO pintado com fundo antioxidante e pintura automotiva, cor prata, 
aplicado conforme item S-17.01.  

 
EXECUÇÃO 

Empunhadura: Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a 
parede e o corrimão. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar 
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrância 

Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm 
antes do início e após o término da rampa ou escada, sem interferir com áreas 
de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, onde for 
impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do 
caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na 
parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento 
recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho 
contínuo, sem protuberâncias  

Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 
0,92 m do piso, medidos de sua geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.16 

              SERRALHERIA - 14 
 CORRIMÃO TUBULAR DUPLO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", APOIADO EM PERFIL "L" 

TUBULAR MACIÇO DE 1/2", FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA METÁLICA E 
PARAFUSOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos 
da geratriz superior. 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares 
das escadas ou rampas, 

Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura 
superior a 2,40 m, é necessária a instalação de corrimão intermediário. Os 
corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando o 
comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento 
mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte. 

ACESSÓRIOS: Aplicar, no corrimão da rampa, anel com textura contrastante 
com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem 
arestas cortantes, conforme item 5.12 da NBR 9050/2004. 

 
APLICAÇÃO: Nas rampas, escadas externas e internas, conforme projeto 
arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.17 

              SERRALHERIA - 14 
 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX 40 MM, APOIADO EM PER FIL QUADRADO DE 
15X15MM, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO IN OX E PARAFUSOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX 40MM, APOIADO EM  PERFIL 
QUADRADO DE 15X15MM, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHA PA DE AÇO 
INOX E PARAFUSOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: 

a) corrimão: tubo metálico de aço 1½”, espessura parede 3,35mm. 

b) balaústres: tubo metálico de aço 1½”, espessura parede 3,35mm. 

c) complementos: Conforme projeto de arquitetura 

Fabricante: Definido pelo CONSTRUTOR e submetido à aprovação do Banco. 

Dimensionamento/ Desenho: conforme projeto de arquitetura. 

Tratamento/ Acabamento: Todas as peças metálicas serão em AÇO INOX.  
 
EXECUÇÃO 

Empunhadura: Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a 
parede e o corrimão. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar 
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrância 

Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm 
antes do início e após o término da rampa ou escada, sem interferir com áreas 
de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, onde for 
impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do 
caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na 
parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento 
recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho 
contínuo, sem protuberâncias  

Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 
0,92 m do piso, medidos de sua geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos 
laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos 
da geratriz superior. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.17 

              SERRALHERIA - 14 
 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX 40 MM, APOIADO EM PER FIL QUADRADO DE 
15X15MM, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO IN OX E PARAFUSOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares 
das escadas ou rampas, 

Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura 
superior a 2,40 m é necessário a instalação de corrimão intermediário. Os 
corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando o 
comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento 
mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte. 

ACESSÓRIOS: Aplicar, no corrimão da rampa, anel com textura contrastante 
com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem 
arestas cortantes, conforme item 5.12 da NBR 9050/2004. 

 
APLICAÇÃO: Nas rampas, escadas externas e internas, conforme projeto 
arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.18 

              SERRALHERIA - 14 
           CORRIMÃO TUBULAR DUPLO EM AÇO INOX 40MM,  APOIADO EM PERFIL 

QUADRADO DE 15X15MM, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHA PA DE AÇO INOX E 
PARAFUSOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: CORRIMÃO TUBULAR DUPLO EM AÇO INOX 40MM, APOI ADO EM PERFIL 
QUADRADO DE 15X15MM, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHA PA DE AÇO 
INOX E PARAFUSOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: 

a) corrimão: tubo metálico de aço 1½”, espessura parede 3,35mm. 

b) balaústres: tubo metálico de aço 1½”, espessura parede 3,35mm. 

c) complementos: Conforme projeto de arquitetura 

Fabricante: Definido pelo CONSTRUTOR e submetido à aprovação do Banco. 

Dimensionamento/ Desenho: conforme projeto de arquitetura. 

Tratamento/ Acabamento: Todas as peças metálicas serão AÇO INOX..  
 
EXECUÇÃO 

Empunhadura: Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a 
parede e o corrimão. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar 
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrância 

Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm 
antes do início e após o término da rampa ou escada, sem interferir com áreas 
de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, onde for 
impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do 
caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na 
parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento 
recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho 
contínuo, sem protuberâncias  

Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 
0,92 m do piso, medidos de sua geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos 
laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos 
da geratriz superior. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.18 

              SERRALHERIA - 14 
           CORRIMÃO TUBULAR DUPLO EM AÇO INOX 40MM,  APOIADO EM PERFIL 

QUADRADO DE 15X15MM, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE CHA PA DE AÇO INOX E 
PARAFUSOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares 
das escadas ou rampas, 

Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura 
superior a 2,40 m, é necessária a instalação de corrimão intermediário. Os 
corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando o 
comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento 
mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte. 

ACESSÓRIOS: Aplicar, no corrimão da rampa, anel com textura contrastante 
com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 m antes das extremidades, sem 
arestas cortantes, conforme item 5.12 da NBR 9050/2004. 

 
APLICAÇÃO: Nas rampas, escadas externas e internas, conforme projeto 
arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.19 

              SERRALHERIA - 14 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM PERFIL DE AÇO COM GUARDA CORPO - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO - INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANT E 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralheria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 
 

TIPO: ESCADA TIPO MARINHEIRO EM PERFIL DE AÇO COM G UARDA CORPO - 
INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Aço   
Execução: A escada é formada por dois tubos quadrados de 2”x1/4”, unidos 
por tubos redondos de 1.1/2”x1/8” com superfície anti-derrapante. 
Externamente a escada terá guarda-corpo formado por arcos de barras chatas 
de aço. Os arcos são distanciados entre si aproximadamente 600mm. Acima 
da altura nominal da escada tem uma saída com 1100mm de altura. 
Fixação: Chumbada na alvenaria ou concreto com parafusos e buchas.  
Tratamento/acabamento: Fundo anti-corrosivo e pintura de acabamento, 
conforme S-17.04. 

 
APLICAÇÃO: Nas áreas externas do prédio, para acesso à laje das caixas d’àgua e da 
área descoberta, conforme indicado no projeto. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.20 

              SERRALHERIA - 14 
GRADE DE SEGURANÇA PARA FACHADAS EXTERNAS DAS AGÊNC IAS - TIPO BRISE - 

COM PINTURA AUTOMOTIVA E INSTALAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: GRADE DE SEGURANÇA PARA FACHADAS EXTERNAS DAS  AGÊNCIAS - 
TIPO BRISE - COM PINTURA AUTOMOTIVA E INSTALAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Perfis Metálicos com seção 30 x 70 mm e=1,5 mm, dispostos paralelos 
horizontalmente intercalando as faces de 30 mm e vão livres entre elas de 30 
mm. Perfis tubulares metálicos 70 x 70 mm e=1,5 mm, soldados na posição 
vertical a cada 2,5m. A estrutura gradeada deverá ser prioritariamente soldada 
a estrutura do prédio. As quinas serão fechadas com chapas de aço, 
uniformes, sem rebarbas e pintadas.  

Dimensões: Conforme projeto 

Acabamento: Pintura automotiva prata polar. 
 
 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.21 

              SERRALHERIA - 14 
           GUARDA CORPO EM AÇO INOX E VIDRO LAMINAD O 8 MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.02 Envidraçamento 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 

ABNT NBR 9077 
 

TIPO: GUARDA CORPO EM AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 M M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: tubos em aço inoxidável, chapas metálicas e vidro de segurança 
incolor. 

Vidro: Laminado e incolor 8mm 

Dimensões: Tubos Diâmetros 2 e1/2”, soldados na chapa 14 e soldados na 
chapa parafusada na alvenaria com espaço livre mínimo de 4,0 cm entre a 
parede e o corrimão; 

Altura: 1,10 m 

Revestimento/acabamento: Aço inoxidável. 
 
EXECUÇÃO 

Empunhadura: Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a 
parede e o corrimão. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar 
afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da 
reentrância. 

Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm 
antes do inicio e após o termino da rampa ou escada, sem interferir com áreas 
de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, onde for 
impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do 
caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na 
parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento 
recurvado, ser fixadas ou justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho 
continuo, sem protuberâncias. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.22 

              SERRALHERIA - 14 
GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM  TUBOS VERTICAIS 

CENTRAIS DE 1" - INSTALADO – SEM PINTURA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2 ", COM TUBOS 
VERTICAIS CENTRAIS DE 1" - INSTALADO – SEM PINTURA 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Material: tubos galvanizados e chapas metálicas 

Dimensões: Tubos Diâmetros 1 e 1 ½”, chapa 14 

Altura: 1,10m 

Fixação: Chapa em aço ¼” 60 mm x 10 mm com furos de 8mm para 
chumbador URXS-14 da Tecnart ou similar 

Revestimento/acabamento: Pintura de base- fundo anticorrosivo quando 
aplicável; Pintura de acabamento: Tinta esmalte cor cinza 1276. 

Desenho: Conforme projeto de arquitetura. 
 
 
APLICAÇÃO: Em escadas e rampas que não forem isoladas das áreas adjacentes por 
paredes, associados a corrimãos, conforme projeto arquitetônico e, NBR 9050/2004. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.23 

              SERRALHERIA - 14 
GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX 40 MM, COM TUBOS V ERTICAIS CENTRAIS 

DE 25 MM - INSTALADO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: GUARDA CORPO TUBULAR EM AÇO INOX 40 MM, COM T UBOS 
VERTICAIS CENTRAIS DE 25 MM - INSTALADO 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Material: tubos em aço inox AISI 304 

Dimensões: Tubos Diâmetros 1 e 1 ½”, chapa 14 

Altura: 1,10m 

Fixação: Chapa em aço ¼ “ 60 mm x 10mm com furos de 8mm para 
chumbador URXS-14 da Tecnart ou similar 

Desenho: Conforme projeto de arquitetura. 

Acabamento: Em aço inoxidável. 
 
 
APLICAÇÃO: Em escadas e rampas que não forem isoladas das áreas adjacentes por 
paredes, associados a corrimãos, conforme projeto arquitetônico e, NBR 9050/2004. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.24 

              SERRALHERIA - 14 
PERFIL QUADRADO DE ALUMÍNIO NATURAL - 70X70MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01  Serralharia – Condições Gerais 

P-14.AAA.02  Serralharia – Envidraçamento 

P-14.AAA.03  Serralharia – Exigências Especiais 

P-14.ALU.01  Alumínio – Condições Gerais 

P-14.ALU.02  Alumínio - Desempenho 

P-14.ALU.51 Alumínio Anodizado – Condições Gerais 

P-14.ALU.52 Alumínio Anodizado - Testes 

E-ALU.02 Alumínio – Perfis para Serralharia 
 

TIPO: PERFIL QUADRADO DE ALUMÍNIO NATURAL - 70X70MM  
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Referência: TQ 019 (ALCOA) e perfil quadrado 

Material: Alumínio anodizado 

Dimensões: 70 x 70 mm, e=2,8mm (TQ 019) 

Perfil Quadrado: 70 mm x 70 mm 

Cor: natural 

Anodização: mínimo 15 micras 

Fabricante: Alcan, Alcoa, Belmetal. 

 

EXECUÇÃO 

Fornecimento e instalação de perfis de alumínio da divisória do auto-
atendimento, janelas e portas da fachada; 

Instalação de vidros temperados, inclusive portas, com ferragens, conforme 
projeto de arquitetura 

 
APLICAÇÃO: 

•  Estrutura da divisória de vidro temperado do auto-atendimento. 
•  Vidraçaria da fachada e de portas de entrada 
•  Janelas fixas de vidro temperado 
•  Frisos de revestimento dos pilares,  
•  Frisos da fachada, conforme arquitetura 
•  Frisos de acabamento do rodapé das paredes curvas, conforme arquitetura 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.25 

              SERRALHERIA - 14 
PERFIL "U" DE ALUMÍNIO NATURAL – ABAS IGUAIS 5/8”, E=1/16” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01  Serralharia – Condições Gerais 

P-14.AAA.02  Serralharia – Envidraçamento 

P-14.AAA.03  Serralharia – Exigências Especiais 

P-14.ALU.01  Alumínio – Condições Gerais 

P-14.ALU.02  Alumínio - Desempenho 

P-14.ALU.51 Alumínio Anodizado – Condições Gerais 

P-14.ALU.52 Alumínio Anodizado - Testes 

E-ALU.02 Alumínio – Perfis para Serralharia 
 

TIPO: PERFIL "U" DE ALUMÍNIO NATURAL 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Referência: PU 004 (ALCOA) e perfil “U” 

Material: Alumínio anodizado 

Dimensões: 15,87 x 15,87 x 15,87 mm 

Espessura: 1,59 mm 

Cor: natural 

Anodização: mínimo 15 micras 

Fabricante: Alcan, Alcoa, Belmetal. 

 

EXECUÇÃO 

Fornecimento e instalação de perfis de alumínio da divisória do auto-
atendimento, janelas e portas da fachada; 

Instalação de vidros temperados, inclusive portas, com ferragens, conforme 
projeto de arquitetura 

 
APLICAÇÃO: 

•  Estrutura da divisória de vidro temperado do auto-atendimento. 
•  Vidraçaria da fachada e de portas de entrada 
•  Janelas fixas de vidro temperado 
•  Frisos de revestimento dos pilares,  
•  Frisos da fachada, conforme arquitetura 
•  Frisos de acabamento do rodapé das paredes curvas, conforme arquitetura 

 
  

307



 
 
DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.26 

              SERRALHERIA - 14 
PORTA DE FERRO 0,90 X 2,10 M – COM TETRA CHAVE, SEM  FECHADURA 

ELETROMAGNETICA - PARA LEIAUTE SEGURO - PS12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: PORTA DE FERRO 0,90 X 2,10 M – COM TETRA CHAV E, SEM FECHADURA 
ELETROMAGNÉTICA – PARA LEIAUTE SEGURO – PS12 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Material: Requadro em metalon 30 x 50 mm com tubo horizontal, dividindo a 
altura ao meio 

Fechamento com chapa de aço lisa, # 14 

Marco e batente em cantoneira de ferro 1 ½ ” x 1 ½ ” 

Dimensões: 0,90 x 2,10 m 

Ferragens: Dobradiças tipo gonzos e fechadura tetra chave 

Referência (do projeto): PF1, PF2 e PF3 

Tratamento/acabamento: Fundo anti-corrosivo e pintura de acabamento, 
conforme S-1701. 

 
 
APLICAÇÃO: Portas de ferro do layout seguro e áreas externas conforme projeto de 
arquitetura. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-14.27 

 
              SERRALHERIA - 14 

           PROTEÇÃO PARA PORTA PPNE EM PLACA DE AÇO  INOX 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da serralharia obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-14.AAA.01 Condições Gerais 

P-14.AAA.03 Exigências Especiais 

P-14.AÇO.01 Aço – Condições Gerais 

P-14.AÇO.02 Aço - Desempenho 

P-14.AÇO.10 Aço – Processos de Proteção 

NBR 9050 Acessibilidade 
 

TIPO: PROTEÇÃO PARA PORTA PPNE EM PLACA DE AÇO INOX  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material: Chapa de aço inox # 22 AISI 304. 

Dimensões: 50 x 90 cm.  
 
EXECUÇÃO 

Fixação: Fixada com parafuso auto-atarraxante alinhado as bordas laterais, e 
inferior da porta. 

 
APLICAÇÃO: Na porta de entrada do sanitário ISPNE. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.01 

              FERRAGENS - 15 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - POR M²  DE VIDRAÇARIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - POR M² DE 
VIDRAÇARIA 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Ferragens diversas cromadas 

Suportes de canto (1302 e 1329), 

Miolo para 2 vidros (1306) 

Botão de correção com parafuso (1002) 

Fabricante: Santa Marina. 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas vidraçarias a serem instaladas ou na 
recomposição de vidraçarias existentes, conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.02 
               FERRAGENS - 15  

              DOBRADIÇA COM MOLA - TIPO PAGÉ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: DOBRADIÇA COM MOLA - TIPO PAGÉ 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Dobradiça Fechamatic, Aço, Mod 225, 3.1/2x3, Cromada – Pagé 

Fabricante: Fechamatic 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de vidro conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.03 
               FERRAGENS - 15  

DOBRADIÇA LATÃO CROMADO - 3X3 1/2" - COM ANEIS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: DOBRADIÇA LATÃO CROMADO - 3X3 1/2" - COM ANEI S 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Dobradiça latão cromado - 3x3 1/2" - Com anéis 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de vidro conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.04 
               FERRAGENS - 15  

DOBRADIÇA LATÃO CROMADO - 3X3 1/2" - SEM ANEIS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: DOBRADIÇA LATÃO CROMADO - 3X3 1/2" - SEM ANEI S 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Dobradiça latão cromado - 3x3 1/2" - Sem anéis 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de vidro conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.05 

              FERRAGENS - 15 
FECHADURA E CONTRA FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO LA MINDO/TEMPERADO 

PIVOTANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: FECHADURA E CONTRA FECHADURA PARA PORTA DE VI DRO 
LAMINDO/TEMPERADO PIVOTANTE 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Fechadura em latão cromado - Linha SM - Ref. 1050 

Contra fechadura em latão cromado - Linha SM - Ref. 1051 

Fabricante: Dorma. 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de vidro conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.06 
               FERRAGENS - 15  
              FECHADURA EXTERNA TIPO CILINDRO COM M AÇANETA - ACAB. SUPERIOR - 

PORTAS DE MADEIRA E DIVISÓRIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: FECHADURA EXTERNA TIPO CILINDRO COM MAÇANETA - ACAB. 
SUPERIOR - PORTAS DE MADEIRA E DIVISÓRIA 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Fechadura embutir externa - C/Cilindro e maçaneta - Completa - Acab. 
Superior 

Fabricante: 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de madeira divisória conforme projeto 
específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.07 
               FERRAGENS - 15  
              FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO - CIL INDRO C/PUXADOR TIPO CONCHA 

- PORTAS DE MADEIRA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO - CILINDRO C/ PUXADOR TIPO 
CONCHA - PORTAS DE MADEIRA 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Fechadura Bico de Papagaio c/cilindro p/porta de correr - Incl. conchas - Acab. 
superior (Linha luxo) 

Fabricante: 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de madeira conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.08 

              FERRAGENS - 15 
FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE VIDRO  

LAMINADO/TEMPERADO DE CORRER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE  VIDRO 
LAMINADO/TEMPERADO DE CORRER 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Fechadura Tipo Bico de Papagaio p/porta de vidro laminado/temperado, em 
latão cromado, com pino e trava - Ref. 1510 

Contra fechadura p/porta de vidro laminado/temperado, em latão cromado, Ref. 
1511 

Fabricante: Santa Marina. 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de vidro conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.09 
               FERRAGENS - 15  

              MOLA HIDRÁULICA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: MOLA HIDRÁULICA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Mola aérea de porta - Dorma MA 200 

Fabricante: Dorma. 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de madeira conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.10 
               FERRAGENS - 15  

              MOLA HIDRÁULICA DE PISO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: MOLA HIDRÁULICA DE PISO - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Mola hidráulica Dorma BTS 75 V 

Fabricante: Dorma. 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de vidro conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.11 

              FERRAGENS - 15 
PUXADOR TUBULAR TIPO ALÇA PARA PORTA DE VIDRO LAMIN ADO/TEMPERADO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: PUXADOR TUBULAR TIPO ALÇA PARA PORTA DE VIDRO  
LAMINADO/TEMPERADO 
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Puxador tipo alça para porta de vidro laminado/temperado - Ref. 3376 

Fabricante: Blindex ou similar. 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de vidro conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-15.12 
               FERRAGENS - 15  

              TRINCO DE PISO COM ESPELHO - REF SM 1060 / 1061 - DORMA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução das ferragens obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que 
for aplicável: 

P-15.AAA.01 Condições Gerais 

E-FER.01 Ferragens e Artefatos Similares 

 
TIPO: TRINCO DE PISO C/ESPELHO - REF SM 1060 / 1061 - DORMA 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Modelo: SM 

Espelho SM 1061 

Trinco de piso SM 1060 

Fabricante: Dorma ou similar. 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas de vidro conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-16.01 
               VIDRAÇARIA - 16  

              ESPELHO CRISTAL INCOLOR 4MM, COM BORD A BISOTADA E FIXADO COM 
FINESSON 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da vidraçaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

P-16.AAA.01 Condições Gerais 

P-16.PLA.01 Laminado e Aramado. 

 
TIPO: ESPELHO CRISTAL INCOLOR 4MM, COM BORDA BISOTA DA E FIXADO 
COM FINESSON 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Espelho cristal 4 mm, com bordas bisotadas. 

Fabricante: Santa Marina ou similar 

Dimensões: definidas no projeto arquitetônico. 

 

EXECUÇÃO: fixado com espaçadores finesson 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na frente da pia das I.S.A., conforme indicação no 
projeto. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-16.02 
               VIDRAÇARIA - 16  

             PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM,  SEM FERRAGEM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da vidraçaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

P-16.AAA.01 Condições Gerais 

P-16.PLA.01 Laminado e Aramado. 

 
TIPO: PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR 10MM, SEM F ERRAGEM 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Padrão: Liso. 

Dimensões: Conforme indicação no projeto específico  

Cor: Incolor 

Espessura: 10mm 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicação no projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-16.03 
               VIDRAÇARIA - 16  

              VIDRO CRISTAL LAMINADO LISO, INCOLOR - 8MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da vidraçaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

P-16.AAA.01 Condições Gerais 

P-16.PLA.01 Laminado e Aramado. 

 
TIPO: VIDRO CRISTAL LAMINADO LISO, INCOLOR - 8MM 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Padrão: Liso. 

Dimensões: Conforme indicação no projeto específico  

Cor: Incolor 

Espessura: 8mm (4+4mm). 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicação no projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-16.04 
               VIDRAÇARIA - 16  

              VIDRO CRISTAL LAMINADO LISO, INCOLOR - 10MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da vidraçaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

P-16.AAA.01 Condições Gerais 

P-16.PLA.01 Laminado e Aramado. 

 
TIPO: VIDRO CRISTAL LAMINADO LISO, INCOLOR - 10MM 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Padrão: Liso. 

Dimensões: Conforme indicação no projeto específico  

Cor: Incolor 

Espessura: 10mm (5+5mm). 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicação no projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-16.05 
               VIDRAÇARIA - 16  

              VIDRO CRISTAL PLANO COMUM 4 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 

A execução da vidraçaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

P-16.AAA.01 Condições Gerais 

P-16.PLA.01 Laminado e Aramado. 

 
TIPO: VIDRO CRISTAL PLANO COMUM 4MM 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Padrão: Liso. 

Dimensões: Conforme indicação no projeto específico  

Cor: Incolor 

Espessura: 4mm 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicação no projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-16.06 
               VIDRAÇARIA - 16  

              VIDRO CRISTAL PLANO FANTASIA 4MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da vidraçaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

P-16.AAA.01 Condições Gerais 

P-16.PLA.01 Laminado e Aramado. 

 
TIPO: VIDRO CRISTAL PLANO FANTASIA 4MM 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Cor: incolor 

Espessura: 4 mm 

Acabamento: translúcido 

Fabricante: Cia. Vidraria Santa Marina, ou similar. 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicação no projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-16.07 
               VIDRAÇARIA - 16  

              VIDRO CRISTAL TEMPERADO LISO, INCOLOR  – 10 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

A execução da vidraçaria obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: 

P-16.AAA.01 Condições Gerais 

P-16.PLA.01 Laminado e Aramado. 

 
TIPO: VIDRO CRISTAL TEMPERADO LISO, INCOLOR - 10MM 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Padrão: Liso. 

Dimensões: Conforme indicação no projeto específico  

Cor: Incolor 

Espessura: 10mm 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicação no projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.01 
               PINTURA - 17  
     EMASSAMENTO COM MASSA A BASE DE LATEX PVA PARA  AMBIENTES INTERNOS, 

DUAS DEMÃOS (PARA FORROS E ALVENARIAS NOVOS) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: EMASSAMENTO COM MASSA A BASE DE LATEX PVA PAR A AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Massa a base de látex PVA. 

Acabamento: Lixado. 

 

EXECUÇÃO: 

Emassamento: Revestimentos novos ou sem emassamento aplicar 02 duas 
demãos com Coral massa a base de látex PVA. Sobre a massa corrida, 
previamente à pintura de acabamento, aplicar uma demão de Coral Líquido 
Selador. Externamente será massa corrida acrílica. No forro de gesso o mesmo 
deverá receber uma demão de Fundo preparador de parede antes do 
emassamento. Em revestimentos existentes, aplicar massa corrida para 
regularização de superfícies, correção de fissuras, furos e/ou outras 
imperfeições. 

 
APLICAÇÃO: NOVOS Forros de gesso e NOVAS paredes internas indicados no 
projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.02 
               PINTURA - 17  
              EMASSAMENTO COM MASSA A BASE DE ÓLEO P/ESQUADRIAS DE MADEIRA, 

DUAS DEMÃOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pelas marcas Tintas Renner ou Suvinil, desde que as cores do 
catálogo Coral Color Service (máquina de mistura multicromática) sejam 
reproduzidas por espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de 
cores, disponível gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: EMASSAMENTO COM MASSA A BASE DE ÓLEO P/ESQUAD RIAS DE 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Massa base à óleo. 

Acabamento: Lixado. 

 

EXECUÇÃO: 

Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base: remover vestígios de poeira e 
gordura; lixar superfície para remoção de farpas; aplicar fundo sintético 
nivelador branco, para madeira; aplicar massa a óleo para corrigir as 
imperfeições e lixar após a secagem. 

 
APLICAÇÃO: Nas portas em madeira, indicadas no projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.03 
               PINTURA - 17  
              EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA A MBIENTES EXTERNOS, DUAS 

DEMÃOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES  
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Massa acrílica p/paredes interior/exterior. 

Acabamento: Lixado.  

 

EXECUÇÃO: 

Emassamento: Revestimentos novos ou sem emassamento aplicar 02 duas 
demãos com Coral massa acrílica. Sobre a massa corrida, previamente à 
pintura de acabamento, aplicar uma demão de Coral Líquido Selador. 
Externamente será massa corrida acrílica. No forro de gesso o mesmo deverá 
receber uma demão de Fundo preparador de parede antes do emassamento. 
Em revestimentos existentes, aplicar massa corrida para regularização de 
superfícies, correção de fissuras, furos e/ou outras imperfeições. 

 
APLICAÇÃO: Em todas as alvenarias externas novas ou que sofrerem demolições, 
onde for necessária a regularização. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.04 
               PINTURA - 17  

              FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - SELADOR  ACRÍLICO - AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS - UMA DEMÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pelas marcas Tintas Renner ou Suvinil, desde que as cores do 
catálogo Coral Color Service (máquina de mistura multicromática) sejam 
reproduzidas por espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de 
cores, disponível gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - SELADOR ACRÍLIC O - AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS - UMA DEMÃO 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Selador acrílico. 

 

EXECUÇÃO: 

No caso de revestimentos novos, aplicar uma demão de Selador Acrílico, ou 
similar 

 
APLICAÇÃO: Paredes novas internas/externas indicadas em projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.05 
               PINTURA - 17  

              GRAFEMA BB – ARTE (GABRITO) PARA EXEC UÇÃO DA PINTURA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 
TIPO: GRAFEMA BB 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Transferência da arte do projeto para local de aplicação (marcação para 
recebimento da pintura). 

Cor: Conforme Projeto. 

 

EXECUÇÃO: 

Preparação: O construtor, após receber o projeto de arquitetura, deverá 
executar plotagem para servir de gabarito das áreas de pintura. Inserir a 
película (gabarito) na superfície exatamente no local especificado em projeto. 
Executar a pintura do local e então retirar a película instalada, adesivar e pintar 
a parte contrastante a primeira pintura executada. 

Número de demãos: Quantas se fizerem necessárias 

 
APLICAÇÃO: No pórtico da bateria de caixas e fachada, conforme projeto 
arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.06 
               PINTURA - 17  

              PINTURA A BASE DE BORRACHA CLORADA, D UAS DEMÃOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DUAS DEMÃ OS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Materiais 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverãoser observadas as 
seguintes diretrizes gerais: 

as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e 
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre 
demãos sucessivas; 

igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 
observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta 
em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias 
e outras. Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies 
e peças: 

isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas 
ou outros materiais; 

remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um 
removedor adequado, sempre que necessário. Antes do início de qualquer 
trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões 
mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da 
Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não 
sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou 
Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do 
fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão 
uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes 
utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas 
serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas 
com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma 
mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.06 
               PINTURA - 17  

              PINTURA A BASE DE BORRACHA CLORADA, D UAS DEMÃOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

componentes mais densos. Para pinturas internas de recintos fechados, serão 
usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além 
disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em 
locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva 
umidade. 

a) Materiais 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, 
contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da 
fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será 
ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem 
como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem 
inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 
removidos ao término de cada dia de trabalho. De modo geral, os materiais 
básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são: 

corantes, naturais ou superficiais; 

dissolventes; 

diluentes, para dar fluidez; 

aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes; 

cargas, para dar corpo e aumentar o peso; 

plastificante, para dar elasticidade; 

secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta. 

b) Processo Executivo. Superfície de Ferro ou Aço 

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as 
galvanizadas, serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, 
com escova, palha de aço, lixa ou outros meios. Deverão também ser 
removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e removentes 
especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o 
processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de “primer” 
anticorrosivo, conforme especificação de projeto. 

Em seguida, será aplicada uma camada de massa corrida, que receberá as 
demãos necessárias de tinta de acabamento, à base de borracha clorada, 
aplicada à pistola, até obter uma cobertura uniforme e perfeita da superfície. 
Para acabamento brilhante, aplicar uma ou duas demãos de verniz à base de 
borracha clorada. 

c) Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com 
as diretrizes gerais deste item 

Cor: Conforme projeto arquitetônico 

Fabricante: Ancora ou similar 

 
APLICAÇÃO: Nos locais indicados em projeto arquitetônico.   
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.07 
               PINTURA - 17  

              PINTURA A BASE DE ZARCÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA A BASE DE ZARCÃO 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Fundo anticorrosivo Tipo Zarcão. 

Acabamento: Lixado.   

 

EXECUÇÃO: 

Tratamento prévio e/ou pintura de base; 

Limpeza para retirar gorduras e poeiras; 

Lixamento para eliminar irregularidades; 

Selador: Fundo óxido de ferro (zarcão); 

Lixamento após secagem acima; 

 
APLICAÇÃO: Estruturas metálicas indicadas em projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.08 
               PINTURA - 17  

              PINTURA AUTOMOTIVA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA AUTOMOTIVA     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Tinta esmalte sintético. 

Referência: SHERWIN WILLIAMS (http://www.sherwinwilliams.com.br) 

Cor: Prata polar. 

Preparação da superfície: Em superfície nova: efetuar leve lixamento com lixa 
p/ metais grana 400, retirar o pó resultante do lixamento com pano umedecido 
com thinner para preparar a superfície para Aplicação do produto. Repetir a 
operação quantas vezes forem necessárias. Aplique o produto 
homogeneamente sobre a chapa fria.  

Em superfícies pintadas: remover pinturas velhas que estejam soltas ou mal 
aderidas, remover pontos de ferrugem até a exposição do metal e tratá-los com 
METALATEX FUNDO ÓXIDO, somente depois aplique o Super Galvite 
homogeneamente. 

Número de demãos: duas. 

Acabamento: fosco, 

Fabricante: SHERWIN WILLIANS LTDA. 
 
APLICAÇÃO: Pórticos, letreiros, guarda corpo e corrimãos: Prata Polar ou conforme 
cor existente.   
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.09 
               PINTURA - 17  

              PINTURA COM TEXTURADO ACRÍLICO HIDRO- REPELENTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA COM TEXTURADO ACRÍLICO HIDRO-REPELENT E   
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Revestimento Acrílico pronto para o Uso, composta de Resina Acrílica, 
Carga Mineral, Aditivos Hidrorrepelentes de alta resistência e Aditivo Ant-Mofo 
própria para textura. 

Fabricante: Coral, Suvinil ou similar; 

Tipo / Material: massa acrílica para textura; 

Diluição: pronto para uso; 

Tempo de secagem: 2 horas. ao toque e 4 dias final; 

Número de demãos: 1(uma) demão 
 

EXECUÇÃO 

Etapas de aplicação: Espalhar inicialmente o produto nas direções horizontal e 
vertical uniformemente em áreas de aproximadamente 2 m² e, finalmente, 
repassar o rolo na vertical, sempre no mesmo sentindo.  

Sobre blocos de concreto ou reboco grosso, aplicar demão farta, repassando, 
se necessário, antes de secar o produto. Textura Acrílica não deve ficar sem 
tinta de acabamento. Aplicar a tinta acrílica cinza névoa Ref.: 30GY 56/023 
virada na massa, ou cor definida em projeto arquitetônico. 

 
APLICAÇÃO: Nas paredes externas de fachada, conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.10 
               PINTURA - 17  

              PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTUR A METÁLICA, DUAS DEMÃOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA METÁLI CA, DUAS 
DEMÃOS 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Esmalte Sintético 

Cor: Cinza ref. 1272P, ou conforme indicação em projeto ou orientação da 
fiscalização. 

Acabamento: Acetinado 

Fabricante: Tintas Coral ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Aplicar tantas demãos quanto forem as necessárias para obter um perfeito 
acabamento, sendo no mínimo 02 (duas). 

  
APLICAÇÃO: Nas estruturas metálicas e esquadrias, indicadas no projeto 
arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.11 
               PINTURA - 17  

              PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA,  SEM EMASSAMENTO, DUAS 
DEMÃOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA, SEM EMA SSAMENTO, 
DUAS DEMÃOS 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Esmalte Sintético 

Cor: Cinza ref. 1272P, ou conforme indicação em projeto ou orientação da 
fiscalização 

Acabamento: Acetinado 

Fabricante: Tintas Coral ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Aplicar tantas demãos quanto forem as necessárias para obter um perfeito 
acabamento, sendo no mínimo 02 (duas). 

  
APLICAÇÃO: Nas portas em madeira, indicadas no projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.12 
               PINTURA - 17  

              PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM EMASSAMEN TO, AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM EMASSAMENTO, AMBI ENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: tinta acrílica (Coral Plus Color Service), (Coralpiso Dulux) 

Cor:   

• Cinza ref. 1281M (médio) 

• Cinza ref. 1276P (claro) 

• Cinza ref. 1266P 

• Branco Neve 

• Cinza Maravilhoso ref. 50 BG 14/036 

• Azul Barroco acetinado ref. 70 BG 44/129 

• Amarelo Sol Dourado Dulux 25 YY 79/757 

• Renascer 35 YY 78/269 

OBS.:  

A indicação de cores constará em projeto ou deverá seguir indicação da  
fiscalização; 

Acabamento: semi-brilho para paredes externas e acetinado para paredes 
internas, ou conforme indicado em projeto. 

Fabricante: Tintas Coral ou equivalente 

 

EXECUÇÃO: 

PINTURA DE ACABAMENTO - N.º de demãos: Tantas quantas necessárias 
para se obter um perfeito acabamento, sendo no mínimo 3 (três) 

 
APLICAÇÃO: Paredes indicadas em projeto específico, e danificadas pela obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.13 
               PINTURA - 17  

              PINTURA LÁTEX PVA, SEM EMASSAMENTO, P ARA TETOS, DUAS DEMÃOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pelas marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA LÁTEX PVA, SEM EMASSAMENTO, PARA TETO S, DUAS 
DEMÃOS 
     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: tinta à base de PVA 

Referência: Coral Dulux Coralmur 

Cor: 

• Branco Neve ref. 001 

• Cinza Coolgray 2 – Cinza Coruja Dulux 90YY 63/044 

• Valsa Azul Dulux 30 BB 17/158 

• Azul Puro Dulux 62 BB 08/369 

Acabamento: Aveludado 

Fabricante: Tintas Coral. 

 

EXECUÇÃO: 

PINTURA DE ACABAMENTO - N.º de demãos: Tantas quantas necessárias 
para se obter um perfeito acabamento, sendo no mínimo 3 (três) 

 
APLICAÇÃO: Forros e paredes novas indicadas em projeto especifico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.14 
               PINTURA - 17  

              PINTURA PARA PISO A BASE DE RESINA AC RÍLICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pela marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA PARA PISO A BASE DE RESINA ACRÍLICA     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Tinta p/sinalização horizontal, à base de resina acrílica, emulsionada em 
água  

Referência: Aquaplast - Indutil (NBR 13699). 

Preparação: conforme indicado pelo fabricante. 

Número de demãos: três. 

Acabamento: brilhante, 

Fabricante: Indutil ou similar. 

 
APLICAÇÃO: Sinalização e pintura de pisos em geral conforme indicado em projeto 
especifico. 
   

343



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.15 
               PINTURA - 17  

              PINTURA PARA PISO A BASE DE RESINA AC RÍLICA – FAIXAS DE 
DEMARCAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pelas marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA PARA PISO A BASE DE RESINA ACRÍLICA -  FAIXAS DE 
DEMARCAÇÃO     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Tinta p/sinalização horizontal, à base de resina acrílica, emulsionada em 
água  

Referência: Aquaplast - Indutil (NBR 13699). 

Preparação: conforme indicado pelo fabricante. 

Número de demãos: três. 

Acabamento: brilhante, 

Fabricante: Indutil ou similar. 

 
APLICAÇÃO: Demarcação de vagas de estacionamento. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.17 
               PINTURA - 17  
              REVESTIMENTO GRAFIATO EM PAREDE INTER NA/EXTERNA, APLICADO COM 

DESEMPENADEIRAS DE AÇO E PVC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pelas marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: REVESTIMENTO GRAFIATO EM PAREDE INTERNA/EXTER NA, APLICADO 
COM DESEMPENADEIRAS DE AÇO E PVC    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Revestimento Grafiato. 

Fabricante: Coral, Suvinil ou similar; 

Tipo / Material: massa acrílica para textura; 

Diluição: pronto para uso; 

Tempo de secagem: 2 horas. ao toque e 4 dias final; 

Número de demãos: 1(uma) demão 
 

EXECUÇÃO 

Etapas de aplicação: Espalhar inicialmente o produto nas direções horizontal e 
vertical uniformemente em áreas de aproximadamente 2 m² e, finalmente, 
repassar a desempenadeira de aço ou PVC na vertical, sempre no mesmo 
sentindo.  

Sobre blocos de concreto ou reboco grosso, aplicar demão farta, repassando, 
se necessário, antes de secar o produto. Textura Acrílica não deve ficar sem 
tinta de acabamento. Aplicar a tinta acrílica cinza névoa Ref.: 30GY 56/023 
virada na massa, ou cor definida em projeto arquitetônico. 

 
APLICAÇÃO: Nas paredes externas de fachada, conforme projeto especifico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-17.16 
               PINTURA - 17  

              PINTURA PARA PISO COM TINTA EPÓXI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 

 

Obs.: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser 
substituído pelas marca Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color 
Service (máquina de mistura multicromática) sejam reproduzidas por 
espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

 
TIPO: PINTURA PARA PISO COM TINTA EPÓXI     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Fabricante: Roma Tintas ou similar; 

Tipo / Material: Tinta epóxi para pisos; 

Tempo de secagem: ao toque 1 hora e entre demãos 24 horas; 

Número de demãos: 01 demão de cada produto e 02 demãos da tinta antigraf 
eco dry clean. 

 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 

Romac Piso: Revestimento monolítico bi composto derivado de fontes 
renováveis, ecologicamente correto. Possui elevada resistência química, 
abrasiva, ao intemperismo, excelente impermeabilidade, facilidade de limpeza, 
alto brilho, bem como resistência a ácidos, bases, sais, óleos, fluídos, vapores 
e detergentes. Indicado na pintura de pisos de concreto, asfáltico, granito, etc. 
Aplicação feita com duas a três demãos diretamente no piso com ou sem 
necessidade do uso de primer. A tinta deverá proporcionar um rendimento de 6 
a 8m² por litro a uma espessura de camada de 70 a 80 micras e ser fornecido 
em varias cores pronto pro uso. 

 

Imperpox Primer EP-110 

Primer poliamida, bi componente, à base de resina epóxi, alto teor de sólidos e 
com excelente poder de cobertura e rendimento. Apresenta alta resistência 
química, abrasiva e à umidade, indicado como promotor de aderência e 
preparador nas superfícies novas ou desgastadas pela ação de agentes 
internos ou externos, em pisos de alvenaria, concreto, estruturas metálicas, 
equipamentos industriais e outros substratos a serem protegidos ou 
restaurados com produtos da linha de base epóxi. 

 
APLICAÇÃO: Nos pisos conforme projeto arquitetônico   
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-18.01 
               ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO - 18 

              POLIMENTO INDUSTRIAL EM GRANITO TIPO ITALIANO COM APLICAÇÃO DE 
RESINA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-18.ENC.01, do Caderno Geral de Encargos 1995. 

. 
TIPO: POLIMENTO INDUSTRIAL EM GRANITO TIPO ITALIANO     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Italiano 

Acabamento: Polimento a água 

 

EXECUÇÃO 

Deverá ser trocado o rejunte do piso por rejunte com ½ de massa plástica e ½ 
de resina na cor aproximada do piso existente. Utilização de politriz tipo italiana 
com aplicação de lixas diamantadas da granulometria 360 até 60, todas 
aplicadas a água, até atingir o brilho natural da pedra. Após o polimento 
impermeabilizar o piso com impermeabilizante de penetração próprio. É vedada 
a utilização de ceras e resinas. 

 
APLICAÇÃO: Na revitalização de pisos de mármore ou granito existentes, conforme 
projeto específico. 
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CENOP LOG BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-19.01 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI CA - 19 

Normas  

1.0. NORMAS 

Conforme as normas abaixo, mais o disposto nos itens seguintes, a título de 
complementação: 

 

ABNT-NBR5410 -  Instalações Elétricas de Baixa Tensão; ABNT-NBR5419 - Proteção 
de Edificações Contra Descargas Atmosféricas; P19.AAA.01 - Condições Gerais; P-
19.ATE.01 - Aterramentos e Condutores de Proteção; P19.CDR.01 – Condutores; P-
19.CDT.01 – Condutos; P19.EQP.01 – Equipamentos; P-19.PTU.01 - Pontos de 
Utilização; P19.QDP.01 – Quadros; P-19.SIS.01 - Sistemas de Automação Bancária; P-
19.SPD.01 - Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas; E-IEL.01 - Pontos 
de Utilização - Luminárias – Aparelhos; E-IEL.02 - Pontos de Utilização - Luminárias – 
Lâmpadas; E-IEL.03 - Pontos de Utilização - Luminárias – Reatores; E-IEL.04 - Pontos 
de Utilização - Luminárias - Acessórios Diversos; E-IEL.05 - Pontos de Utilização – 
Tomadas; E.IEL.07 – Caixas; E-IEL.16 – Quadros; E-IEL.18 - Condutores de Energia 
Elétrica; E-IEL.20 - Condutores de Telecomunicações; E-IEL.21 - Acessórios para 
Condutores; E-IEL.24 - Minuterias e Interruptores; E-IEL.26 - Chaves Manuais; E-
IEL.29 – Contactoras; E-IEL.30 – Relês; E-IEL.31 – Disjuntores; E-IEL.32 - Motores 
Elétricos; E-IEL.34 - No-Break Estático (até 10 kVA); E-IEL.35 – Baterias; E-IEL.43 - 
Atmosféricas (SEPDA); E-IEL.44 - Atmosféricas (SIPDA) - Protetores de Surto; 
Resolução nº 456/2000 da ANEEL – Condições Gerais de Fornecimento de Energia 
Elétrica; NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NBR 5356 - 
Transformador de Potência; NBR 5434 - Redes de distribuição aérea urbana de 
energia elétrica; NBR 15465 - Eletroduto de PVC Rígido; NBR 6855 - Transformador de 
potencial indutivo; NBR 6856 - Transformador de corrente; NBR 7286 - Cabos de 
potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 
kV a 35 kV - Requisitos de desempenho; NBR 7287 - Cabos de potência com isolação 
sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 
35 kV; NBR 8669 - Dispositivos Fusíveis Limitadores de Corrente; NBR 10295 - 
Transformadores de potência secos; NBR 11301 - Cálculo da capacidade de condução 
de corrente de condutores isolados em regime permanente (fator de carga 100%); NBR 
13231 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas de geração, transmissão e 
distribuição; NBR 14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV; 
NBR IEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: 
Disjuntores; NBR IEC 62271-100 - Equipamentos de alta-tensão - Parte 100: 
Disjuntores de altatensão de corrente alternada; NBR IEC 62271-102 - Equipamentos 
de alta-tensão - Parte 102: Seccionadores e chaves de aterramento. NBR NM 60898 - 
Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares 
(IEC 60898:1995, MOD); IEC 265-1 - High-voltage switches – Part 1: Switches for rated 
voltages above 1 kV and less than 52 kV; IEC 60282-1 - High-voltage fuses – Part 1: 
Current-limiting fuses; IEC 61936-1 Power - Installations Exceeding 1 kV A.C. – 
Part 1 – Common Rules; ITA – 001 - Cálculo de Demanda para Medição de Cliente em 
Baixa Tensão. 
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CENOP LOG BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-19.01 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI CA - 19 

condições gerais 

1.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir, em conjunto com a respectiva 
planilha de quantidades e custos, o fornecimento de equipamentos, materiais e 
serviços referentes às obras de reforma das instalações elétricas, telecomunicações, 
informática, cabeamento estruturado e CFTV para as dependências objeto de presente 
edital. 

1.2. SERVIÇOS 

1.3. Este Caderno de Encargos e respectiva planilha de quantidades e custos são 
mutuamente complementares, devendo todos ser considerados na execução dos 
serviços, bem como os projetos executivos, quando da execução das reformas. 

1.4. Os serviços em instalações elétricas, telecomunicações, cabeamento estruturado e 
CFTV deverão obedecer rigorosamente o prescrito em pranchas do projeto, nas 
presentes especificações, normas da ABNT e das concessionárias de energia elétrica e 
telefonia local. 

1.5. O CONSTRUTOR deverá interagir com os demais contratados e a Fiscalização da 
Obra de forma a definir compatibilizações, adequações e serviços efetivos.  

1.6. O Construtor deverá dar garantia dos equipamentos novos a serem adquiridos. 

1.7. A listagem de materiais define o tipo e especificação de todos os materiais a serem 
utilizados, podendo utilizar-se similares, desde que apresentem características de 
similaridade e conforme o “Critério de Analogia” (E-AAA.01, item 2). A decisão sobre 
aplicação de materiais similares aos especificados é prerrogativa exclusiva da 
Fiscalização do Banco do Brasil S.A. 

1.8. Quaisquer modificações nos projetos, em função de soluções alternativas sugeridas 
pelo CONSTRUTOR, deverão ser submetidas previamente à Fiscalização para exame 
e aprovação. 

1.9. As adoções de soluções alternativas àquelas definidas em projetos e especificações do 
BANCO, a menos de eventuais casos de impossibilidades de execução, não poderão 
ser motivo de dilações no prazo global da obra. 

1.10. Os serviços de instalações deverão ser executados por profissionais com qualificação e 
com experiência comprovada. 

1.11. A mão-de-obra deverá ser tecnicamente capaz e estar sobre a supervisão e 
responsabilidade de profissionais devidamente habilitados pelo CREA. 

1.12. Nenhum equipamento ou circuito elétrico poderá ser desligado sem a ciência e 
concordância da Fiscalização. Quando houver a necessidade de desligamento a 
Contratada deverá atuar tempestivamente de forma a possibilitar uma programação de 
desligamento sem transtornos ao funcionamento das atividades do Banco e atraso do 
andamento da obra.  

1.13. Caberá à CONTRATADA  a elaboração de cronogramas de execução, contendo toda a 
programação de atividades necessárias à execução das reformas, incluindo a 
descrição minuciosa dos procedimentos a serem adotados. Este cronograma será 
apresentado para análise da Fiscalização e somente será executado após sua 
aprovação. 

1.14. Com respeito a licenças e franquias, será obedecido ao disposto nas Instruções de 
Concorrência, com especial atenção para as exigências do CREA.  
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1.15. Todos os operários do CONSTRUTOR deverão portar permanentemente EPIs, crachás 
e jalecos de Identificação da Empresa, sem os quais serão impedidos de acessar à 
Dependência pela Vigilância. 

1.16. O Construtor fornecerá ao Banco, catálogos e garantias de todos os equipamentos 
utilizados. 

1.17. A CONTRATADA executará os trabalhos complementares ou correlatos da instalação 
de todos os sistemas previstos, tais como: rasgos e recomposições em alvenarias, 
forros falsos, pisos, etc., bem como arremates decorrentes das instalações.  

1.18. DENTRE OUTROS, OS MATERIAIS A SEGUIR SÃO CONSIDERADOS COM 
MIUDEZAS E MATERIAL DE CONSUMO E JÁ FORAM PREVISTOS NOS PREÇOS 
FINAIS DOS MATERIAIS: 

- FITA ISOLANTE, ESTOPA, ARAME GUIA, MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DE 
CIRCUITOS NOS QUADROS E NOS CABOS DE ENERGIA E DADOS, RACK DE 
DADOS, ETC. 

2.0. OBJETIVO  

2.1. Trata-se de reformas em imóveis existentes e modificações. As reformas serão 
executadas após demanda conforme descrito nos itens 2.3 e 2.4 abaixo. 

2.2. As reformas contemplam fornecimento e instalação de materiais, como luminárias, 
tubulações, caixas, tomadas, cabeamento, para atendimento com energia, dados e 
voz, sistemas de segurança e comunicações em todos os pontos indicados em projeto 
e conforme o adiante especificado. 

2.3. Fornecimento e instalação da infraestrutura elétrica e lógica para Rack’s de 
equipamentos, para rede horizontal, vertical, conforme necessidades dos projetos. 

3.0. MATERIAL: 

3.1. Todos os materiais a serem empregados nas obras serão novos, comprovadamente de 
primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas 
especificações. 

3.2. Todos os materiais deverão ser testados e certificados em conformidade com as 
normas técnicas pertinentes. 

4.0. INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO: 

4.1. Infraestrutura: 

4.1.1. A infraestrutura será construída de acordo com a ABNT. 

4.1.2. Todo o cabeamento deverá correr pela infraestrutura de eletrodutos e/ou 
eletrocalhas. A ocupação da seção do eletroduto não poderá exceder 40%. A 
Seção mínima é 3/4“ (19,1mm). 

4.1.3. Os cabos de cabeamento estruturado separados de qualquer condutor de 
força.  

4.2. Cabeamento: 

4.2.1. Todo cabeamento deve ser novo e deverá estar em concordância com as 
normas da ABNT. 

Todo cabeamento deverá ser do tipo antichama e ter qualidade comprovada 
através dos órgãos competentes. A CONTRATADA e seus instaladores 
deverão apresentar à Fiscalização catálogos e características técnicas dos 
produtos, a fim de comprovar que os mesmos são antichama.  
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instalações elétricas 

5.0. RECOMENDAÇÕES PARA A REDE ELÉTRICA, DEDICADA E  COMUM 

5.1. Para o sistema de computação deverá ser instalada tubulação e alimentação elétrica 
dedicada e exclusiva a partir do QDC ou quadro de função similar. 

5.2. Os condutores de proteção (terra) serão independentes para cada circuito, oriundos do 
barramento de terra do respectivo quadro de distribuição. Esses condutores também 
deverão ser identificados, em relação ao circuito à que pertencem. A identificação se 
fará através de anilhas plásticas, junto ao barramento terra. 

5.3. Os condutores para os circuitos de elétrica dedicada deverão ser do tipo flexível e 
identificados através de cores conforme a seguir:  

5.3.1. FASE A: vermelha;  

5.3.2. FASE B: branca;  

5.3.3. FASE C: preta;  

5.3.4. NEUTRO: azul claro ;  

5.3.5. TERRA: verde; 

5.3.6. RETORNO: amarelo. 

5.4. Deverão ser utilizados conectores terminais tipo olhal para conexão dos cabos e 
barramentos. 

5.5. Todos os condutores deverão seguir às recomendações das Normas específicas da 
ABNT e serem certificados pelo INMETRO ou agente credenciado. 

5.6. A mínima seção admitida para condutores de circuitos de alimentação de quaisquer 
cargas será 2,5 mm². 

5.7. Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades por meio de 
anilhas plásticas ou etiquetas auto-laminadas que indiquem a origem e o circuito a que 
pertencem. 

5.8. Todos os cabos deverão ser lançados inteiriços, sem emendas, desde a origem até a 
carga a ser alimentada. Caso isso seja impossível, em função da distância total a ser 
vencida, eventuais emendas somente poderão ocorrer no interior de caixas de 
passagem, dimensionadas em função do número e diâmetros dos eletrodutos que 
nelas convergem, e também em função do número de circuitos e seção dos cabos que 
por ela transitarem. As emendas somente poderão ser executadas por meio de luvas 
apropriadas (de cobre ou liga) ou solda exotérmica, devidamente protegida por fita de 
autofusão e cobertas por fita isolante.   

5.9. Nas derivações de condutores de distribuição, as emendas ocorrerão somente no 
interior de eletrocalhas e caixas de passagem, devendo ser feitas com solda a estanho, 
cobertas por fita autofusão e fita isolante. 

6.0. CONDUTOS E ACESSÓRIOS 

6.1. Poderão ser utilizados como condutos para cabos: Leitos, eletrocalhas, dutos, dutos de 
piso, perfilados e eletrodutos. 

6.2. Os condutos serão exclusivos para cada tipo de instalação. 

6.3. Constam dos preços dos condutos, indicados na planilha, os acessórios de fixação 
bem como as peças de conexão (porcas, pinos, parafusos, luvas, etc.). 

6.4. Para garantir a continuidade dos aterramentos das estruturas metálicas, na utilização 
de alguma conexão ou emenda de eletrocalha ou leito metálico, deverá ser feita a 
conexão de ambas as partes através de cabo rígido tipo cordoalha e terminal tipo olhal. 
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6.5. Na necessidade de corte de algum conduto metálico, deverá ser dada atenção especial 
na eliminação das rebarbas, evitando danos nos condutores. 

6.6. Os eletrodutos deverão ser de aço galvanizado eletroliticamente, quando em 
instalações internas aparentes, em entrepisos ou entreforros, ou de aço galvanizado a 
fogo quando em instalações aparentes ao tempo. 

6.7. Os eletrodutos serão sempre do tipo rígido e poderão, apenas quando indicados em 
projeto ser de PVC roscável, se embutidos em contra-pisos, lajes ou paredes. 

6.8. Os eletrodutos quando em instalações internas aparentes, em entrepisos ou 
entreforros, quando previsto em projeto ou quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO, 
ser do tipo metálicos e flexíveis (seal tube). Não será aceita em nenhuma hipótese a 
utilização eletrodutos flexíveis de PVC.  

6.9. Para as instalações de cabeamento estruturado, CFTV e Alarme não serão admitidos o 
uso de eletrodutos de PVC. 

6.10. As emendas em eletrodutos deverão ser executadas por meio de luvas com rosca 
interna ou de pressão. No caso de luva com rosca os eletrodutos a serem emendados 
serão rosqueados em ambas as extremidades a serem ligadas. Estes deverão sempre 
ser introduzidos na luva até se tocarem, para assegurarem continuidade da superfície 
interna da tubulação. Especial cuidado deverá ser tomado para que não haja rebarbas 
nas extremidades dos eletrodutos que possam comprometer a integridade dos cabos a 
serem passados. 

6.11. Todas as mudanças de direção deverão ser executadas por meio de curvas comerciais 
pré-fabricadas, com o mesmo material e diâmetro do tubo empregado. 

6.12. Nenhuma curva pode ser superior a 90º em deflexão. 

6.13. Num mesmo lance de tubulação não poderão existir, em sequência, mais de duas 
curvas. Também não poderá haver duas curvas reversas. Nos casos em que sejam 
necessárias angulações adicionais a estas aqui citadas, deverão ser instaladas, em 
posições intermediárias, caixas de passagem. 

6.14. As extremidades dos tubos, internamente às caixas deverão ser sempre protegidas por 
buchas e arruelas. 

6.15. Os eletrodutos rígidos embutidos em concreto armado deverão ser colocados de modo 
a evitar sua deformação na concretagem devendo ainda ser fechadas as extremidades, 
com peças apropriadas, para impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto. 

6.16. As posições das entradas e saídas do tubo nas caixas indicadas nos projetos, não 
poderão ser modificadas. 

6.17. Em todos os lances de tubulação a seco deverão ser passados arames de aço 
galvanizado n.º 14 AWG, que permanecerão dentro da tubulação como guias para a 
passagem dos cabos. Esses arames serão presos nas “buchas de vedação”. 

6.18. Em todas as instalações de condutos deverão ser observados alinhamento e 
estanqueidade.  

6.19. Todos os condutos deverão ser rigidamente assentados de modo a resistirem aos 
esforços externos e aos provenientes da instalação dos cabos. No caso de instalações 
aparentes, em entreforros ou entrepisos, os elementos de sustentação deverão ter 
espaçamento máximo de 2,0m. 

6.20. Os eletroduto somente poderão ser interligados por meio de luvas ou junções 
apropriadas, pré-fabricadas, do mesmo material e com as mesmas características do  
conduto a interligar.  
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6.21. Quando for necessário o cruzamento entre condutos para cabos de lógica/telefonia  e 
condutos para luz e força, este deverá ser feito com ângulo de 90º ou com uma 
distância entre eles que não permita interferências eletromagnética (ver normas em 
vigor para infraestrutura e cabeamento de telemática –EIA/TIA 568 e 569). 

7.0. TOMADAS DE ENERGIA 

7.1. Toda a instalação elétrica (comum e dedicada) deverá ser CERTIFICADA através de 
emissão de Relatórios com resultados de medições da isolação por circuitos (FF, FN, 
FT e NT).Parâmetro mínimo de 1,20Mohms a 500 VCC aplicados por tempo mínimo de 
1(um) (minuto). 

7.2. Todas as tomadas de energia, no padrão brasileiro NBR 14136, serão instaladas com o 
pino terra voltado para baixo, sendo o neutro no pino do lado direito e a fase do lado 
esquerdo. 

8.0. CAIXAS 

8.1. As portas deverão abrir-se de modo a ficar inteiramente livre a abertura da caixa. Esta 
exigência deverá ser observada com cuidado, para facilitar o trabalho do pessoal 
encarregado das emendas e instalações nas caixas. O espaço para trabalho na frente 
da caixa deverá ser no mínimo de 60 cm.  

8.2. As partes componentes das caixas deverão estar isentas de quaisquer rebarbas ou 
imperfeições, bem como de cantos vivos. Todas as caixas deverão ter as rebarbas 
removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos. 

8.3. As furações para a terminação dos eletrodutos nas caixas deverão ser feitas de forma 
apropriada, com uso de serra-copo e remoção de rebarbas, quando de sua instalação 
pelo CONSTRUTOR. 

8.4. Nas superfícies preparadas de acordo com o item anterior, deverá ser aplicado primer 
epóxi óxido de ferro - cromato de zinco como base para aplicação do acabamento final, 
que será aquele obtido pela aplicação de um esmalte sintético do tipo “martelado” na 
cor cinza claro. 

9.0. QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 

9.1. Os disjuntores serão todos termomagnéticos, padrão IEC, com fixação individual em 
trilho DIN, inclusive os monopolares, a fim de facilitar seu manuseio e manutenção. 

Os barramentos serão de cobre, com seção retangular, estanhados, sustentados por 
isoladores nas extremidades. O barramento para neutro deverá ser, obrigatoriamente, 

9.2. afixados em isoladores. O barramento de terra deverá ser fixado diretamente na parte 
metálica do quadro. 

9.3. Os barramentos deverão ser dimensionados de forma que haja ponto de conexão para 
cada condutor individualmente. Não serão aceitos barramentos com condutores 
agrupados no mesmo terminal ou conector (borne). Cada condutor terá seu terminal. 

9.4. A fiação no interior do quadro deverá ser instalada em calhas de PVC e de maneira a 
evitar o entrelaçamento dos condutores dentro dos quadros. As ligações dos 
condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de terminais 
apropriados, agula ou olhal  onde aplicáveis. Os parafusos, nas conexões, deverão ser 
dotados de porcas com arruelas de pressão ou de segurança (dentadas), ou ainda, 
contraporcas, onde aplicáveis.  

9.5. Os condutores deverão ser identificados, em relação ao circuito à que pertencem. A 
identificação se fará através de anilhas plásticas, junto aos disjuntores e/ou chaves e 
também, junto ao barramento neutro e terra.  
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9.6. Não serão aceitas emendas na fiação ou avarias do material isolante. 

9.7. Materiais metálicos, como porcas, parafusos, arruelas, etc., deverão ter acabamento 
contra corrosão. 

9.8. Nos espelhos internos de todos os quadros elétricos, devem constar plaquetas de 
identificação dos circuitos, em acrílico preto com letras brancas ou fita brady, a critério 
da FISCALIZAÇÃO. 

9.9. Os espelhos internos serão de policarbonato transparente ou metálico e cobrirão toda a 
superfície interna do quadro, ficando expostos somente as somente os comandos de 
manobra dos disjuntores. 

9.10. Não se permitirá o uso de disjuntores monopolares acoplados em substituição a 
quaisquer disjuntores tripolares ou bipolares. 
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10.0. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A REDE DE DADOS 

10.1. Este descritivo define os procedimentos para a implantação de infraestrutura de cabos 
de comunicação, tubulação, caixas de passagem e distribuição, tomadas e painéis de 
conexão para um sistema categoria 5e ou 6. 

10.2. O sistema permitirá transmissões de sinais na frequência de 100MHz ou superior, e 
atenderá a parte de telefonia e dados da dependência dentro da configuração 
apresentada em projeto. 

10.3. A identificação dos terminais no interior dos pavimentos e nos Patch Panels da rede 
horizontal seguirá a seguinte nomenclatura: nP-nnn (nos subsolos será nS-nnn), onde 
nP ou nS indica o número do pavimento e nnn indica o número do terminal. (Por 
exemplo, o terminal de número cinco no terceiro pavimento será 3P-005, bem como o 
terminal de número onze no primeiro subsolo será 1S-011). 

10.4. A identificação de cada Patch Panel (01, 02, etc.) bem como de cada porta dos 
mesmos, deverá ser feita com numeração seqüencial, conforme identificação do ponto 
no projeto.  

10.5. Os painéis distribuidores deverão ser identificados por cores, conforme o seguinte 
código: painel do cabeamento horizontal (estações): azul; painel dos equipamentos de 
dados: amarelo; painel do cabeamento vertical: vermelho; painel da telefonia: verde 

10.6. Todos os cabos de comunicação deverão ser identificados em ambas as extremidades 
com etiquetas plásticas e anilhas com a identificação do ponto, conforme o padrão 
existente, seguindo a identificação ao lado de cada ponto, de acordo com o projeto. 

10.7. Todas as tomadas e patch panels deverão ser identificados com etiquetas 
autocolantes. Competirá também ao contratado o lançamento e a identificação dos 
cabos de telefonia, nas tubulações e caixas de passagem / distribuição internas, dos 
fios correspondentes a cada tomada e a interligação dos quadros, possibilitando 
condições de imediata ligação dos equipamentos. 

10.8. Todos os cabos previstos em projeto deverão ser instalados e conectorizados em 
ambas as extremidades. 

10.9. Os cabos de comunicação não devem fazer curvas com raios inferiores a 4 vezes o 
seu diâmetro, e não devem sofrer esforços maiores que 11 kgf. 

10.10. Os cabos na entrada/saída de eletrocalhas, conduletes e caixas, deverão ser 
protegidos por prensa cabos. 

10.11. Os cabos da rede horizontal partirão do Rack de lógica até as tomadas de 
comunicação, sem emendas, sendo lançados em eletrocalhas tipo lisa instaladas no 
entreforro, rodapés metálicos e dutos de piso. 

10.12. A critério da Fiscalização O CONSTRUTOR deixará à disposição do Banco do Brasil, 
durante a implantação dos equipamentos ativos na sala de equipamentos, um técnico 
de sua equipe de montagem e que tenha participado efetivamente da execução dos 
serviços.  

10.13. Os condutos com cabos de rede de comunicação serão exclusivos, não se admitindo 
passagem de cabos de energia ou de outras finalidades. 

10.14. Todo material de identificação já encontra-se incluso nos demais itens, sendo vedado 
qualquer cobrança desses itens pelo Construtor. 

10.15. Os serviços de instalações deverão ser executados por profissionais e com experiência 
comprovada, podendo o Banco solicitar a comprovação de tal experiência. O aceite 
desse profissional poderá ser condicionado à anuência da Fiscalização do Banco do 
Brasil.  
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11.0. CERTIFICAÇÃO 

11.1. O CONSTRUTOR, antes da entrega da instalação, deverá proceder aos testes de 
desempenho de todo o cabeamento de sua responsabilidade (certificação). Para isso 
deverá ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 5e ou 6 conforme EIA/TSB-67. 

11.2. O teste deve ser do tipo link, para todos os pares do cabo, com vistas à comprovação 
da conformidade com a norma EIA/TIA 568, no que se refere a: Continuidade; 
Polaridade; Identificação; Curto-circuito; Atenuação; NEXT (Near End Crosstalk - 
diafonia).  

11.3. O Instalador deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente 
com a data do teste), com o nome da dependência e rubricados pelo Responsável 
Técnico da obra; 

11.4. Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na 
extremidade da tomada e na extremidade do painel distribuidor (bidirecional).  

12.0. INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA: 

12.1. A interligação de fibra ótica será feita através de cordões de fibra ótica Ø62,5/125µm, 
tipo multimodo, devidamente fundidos e certificados em fábrica dotadas de conectores 
“LC / SC / ST”, conforme indicado em projeto. 

12.2. Os cabos de fibra ótica serão lançados em infraestrutura exclusiva. Deverão ser 
utilizados novos condutos, conforme projeto. 

12.3. Os cordões óticos serão do tipo duplex, com fibras de vias Ø62,5/125µm, tipo 
multimodo, dotados de conectores “ST / LC / SC”, adequados à conexão aos painéis. 

13.0. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE FIBRA ÓTICA: 

13.1. O Instalador, antes da entrega da instalação, deverá proceder com os testes de 
performance do cabeamento ótico (certificação). Para isso deverá ser utilizado testador 
tipo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), conforme ANSI/TIA/EIA-568-B.1. 

13.2. O teste do OTDR deverá ser realizado de forma bidirecional para verificar a medida da 
perda na fibra no comprimento de onda da operação em dB/km, detectar pontos de 
falha ou descontinuidade causada durante a instalação, medição do comprimento do 
cabo e para emissão de gráficos e relatórios detalhados para documentação final. 

13.3. O Instalador deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente 
com a data do teste), com o nome da dependência e rubricados pelo(s) Responsável 
(eis) Técnico(s) da obra. 

13.4. Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os links deverão ser testados, de 
uma extremidade a outra. 
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1.0. NORMAS 

Para os serviços de projeto e instalação dos Sistemas de Segurança, devem ser 
seguidas as normas abaixo: 

Programa de Automação - “Especificações e Projeto padrão para cabeamento 
estruturado, circuito fechado de televisão ( CFTV) e alarme.  

14.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

14.1. Os serviços de instalações deverão ser executados por profissionais e com experiência 
comprovada, podendo o Banco solicitar a comprovação de tal experiência. O aceite 
desse profissional poderá ser condicionado à anuência da Fiscalização do Banco do 
Brasil. 

14.2. Para a perfeita execução dos serviços de instalações de segurança deverão ser 
seguidos todos os procedimentos e cuidados na aplicação de materiais e 
equipamentos descritos nos itens de Instalações Elétricas, Mecânicas, 
Telecomunicações e Informática – S19, retro. 

14.3. A mão-de-obra deverá ser tecnicamente capaz e estar sobre a supervisão e 
responsabilidade de profissionais devidamente habilitados pelo CREA. 

14.4. O CONSTRUTOR executará os trabalhos complementares ou correlatos às 
instalações, tais como: rasgos e recomposições em alvenarias, forros falsos, pisos, 
plataformas, etc. bem como os arremates decorrentes, mantendo-se o padrão de 
acabamento definido no projeto de arquitetura. 

15.0. INSTALAÇÃO DE CFTV 

16.0. Nos pontos de CFTV serão instaladas apenas as caixas de proteção e os respectivos 
suportes para câmaras, deixando os cabos lançados. 

16.1. Caberá ao construtor instalar todos os equipamentos (no caso de instalação existente), 
cabos, condutos e acessorios para o CFTV , entregando o sistema programado e com 
os funcionarios da dependência treinados em sua operacão . 

16.1.1. Os suportes devem ser metálicos, em aço galvanizado, pintados na cor da 
caixa de proteção da câmera, com pintura eletrostática, para ajuste manual 
(mecânico) com deslocamento de 360º na horizontal e 90º na vertical. 

16.1.2. As câmeras deverão ser numeradas sequencialmente, conforme projeto, 
estando de acordo com a numeração de saída do seletor de gerenciamento 
(DVR). 

16.1.3. Cada câmera deve ter o foco e direção ajustados pelo CONSTRUTOR antes 
da aceitação do sistema pelo Banco. 

16.1.4. O projeto indica a posição de câmeras, direção do foco e localização dos 
equipamentos, que deverão ser respeitados quando da execução do projeto. 

16.1.5. Cada câmera deverá ser atendida por cabo de comunicação exclusivo, do tipo 
coaxial, impedância característica de 75 ohms, tipo RG59U, RG11 ou RGC6, 
conforme projeto, desde a câmera até a sua respectiva entrada no DVR, 
utilizando conectores BNC à compressão. 

16.1.6. Todos os cabos, seja de sinal ou de energia, devem ser identificados com o 
número da câmera que atende, utilizando-se anilhas numeradas em ambas as 
extremidades. 
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16.1.7. O conduto de CFTV é exclusivo para este fim, não devendo ser compartilhada 
com outras finalidades. 

16.1.8. Toda tubulação deverá ser embutida, totalmente oculta, salvo nos locais 
indicados no projeto. 

16.1.9. Não serão admitidas instalações de fixações soltas em hipótese alguma. 

16.1.10. O sistema de gerenciamento de imagens será feito através de software 
com imagens digitais a serem disponibilizadas pelos DVR. 

16.1.11. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Ao CONTRATADO cabe a reinstalação do sistema de CFTV digital e, para tanto, 
deverá disponibilizar profissionais com qualificação técnica na equipe 
instaladora, com formação na área de eletrônica ou telecomunicações, detentor 
de acervo técnico comprovado em instalações de sistemas da espécie; 

 

1.1.1. VERIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES (CHECK LIST) 

16.1.12. No final da obra de CFTV deve ser feita verificação do cumprimento dos itens 
descritos abaixo (marcar os itens com Sim (S) ou Não (N)): 

(  ) Cabos de energia das câmeras 

(  ) Cabos de sinal das câmeras 

(  ) Tubulação e cabeamento geral das câmeras. 

(  ) Circuitos de alimentação individual para cada câmera 

(  ) Todas as tubulações, caixas e rack estão aterrados? 

(  ) “As Built” da instalação 

(  ) Limpeza final 

(  ) Instalação elétrica do sistema 

( ) Resistência de “loop” dos diversos cabos coaxiais = 15 OHMS. 
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17.0. INSTALAÇÃO DE ALARME 

17.1. Estas especificações se referem à execução de infraestrutura (eletrodutos, caixas, 
cabeamento e acessórios) para sistema de alarme da dependência. 

17.2. Para o sistema de alarme sensorial serão instaladas as tubulações de distribuição, 
caixas de passagem e de ligação de equipamentos e lançados os cabos. 

17.3. A instalação dos equipamentos ativos do sistema ficará a cargo do Banco do Brasil. 

17.4. No rack de CFTV/ALARME onde será instalada a central de alarme deverão ser 
deixados 2 cabos UTP, interligados ao DG e mais 04 cabos UTP para previsão do 
sistema CMI, identificados, e disponibilizados apenas o par 1 (azul, branco/azul), bem 
como a disponibilização de uma régua de tomadas proveniente do nobreak do rack de 
CFTV/Alarme. 

17.5. A alimentação elétrica será proveniente do no-break(fornecido pelo contratante) do rack 
de CFTV/Alarme. 

17.6. Caberá a CONSTRUTORA todas as tratativas para o funcionamento do sistema de 
alarme nas novas instalações, a saber: ( solicitar ao fiscal da obra no 1º (primeiro) dia 
de  obra o comparecimento do técnico da  mantenedora  de alarme, com vistas a 
efetuar levantamento dos cabos necessários e confirmar a especificação dos mesmos 
para atender ao novo projeto. Caberá à CONSTRUTORA  o acompanhamento  das 
novas instalações do alarme, de forma que o novo sistema esteja totalmente instalado 
no máximo até o recebimento provisório da obra. 

17.7. Caberá ao CONSTRUTOR deixar o sistema de alarmes funcionado na nova instalação. 
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01. PRODUTO: ORGANIZADORES DE CABOS 
• Tipo: olhal aberto 19 polegadas ou fechado para montagem em rack, altura 1U ou 2U, 

conforme indicado em projeto. 
• Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, GRAL METAL, TAUNUS, PLP ou equivalente. 
• Aplicação: organização dos cabos e patch cords junto aos painéis distribuidores. 
 
02. PRODUTO: BLOCO DE CONEXÃO 110 IDC CAT.5e 
• Tipo: padrão IDC 110, de 100 (cem) e de 300 (trezentos) pares, com anéis para 

organização e condução dos cabos, categoria 5e, com pernas para instalação direto sobre 
parede/placa, ou sem pernas para instalação em suporte de rack, com etiquetas coloridas e 
numeradas para identificação dos pares. 

• Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, PLP ou equivalente. 
• Aplicação: para a constituição de painéis distribuidores padrão IDC 110. (OBS.: será 

admitido o uso de blocos de 8 ou 10 pares, fabricação KRONE (tipo LSA-PLUS) ou 
INFRAPLUS, para a constituição destes painéis, com a ressalva que estes blocos são 
soluções proprietárias,  cujos acessórios, conectores e patch cords não são intercambiáveis 
entre eles ou com a maioria dos de outros fabricantes). 

 
03. PRODUTO: CONECTORES PARA BLOCO 110 
• Tipo: conector padrão IDC 110 com módulos de 2 ou 4 pares, tipo connecting block. 
• Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, PLP ou equivalente. 
• c) Aplicação: a serem utilizados para a fixação dos cabos sobre o bloco e para posterior 

conexão do plugue do patch cord. 
 
04. PRODUTO: PATCH PANEL - PAINEL DISTRIBUIDOR RJ45  
• Tipo: painel para rack 19 polegadas com portas RJ45 (fêmea) em sua parte frontal e 

conexão para cabos na parte traseira padrão IDC 110 (patch panel), de 12 (ou 16, 24, 32, 
48, 96) portas, com etiquetas de identificação. 

• Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, PLP ou equivalente. 
• Aplicação: para a constituição de painéis distribuidores tipo RJ45 em racks 19 polegadas. 
 
05. PRODUTO: PATCH CORD - CORDAO RJ45/RJ45 
• Tipo: cordão (patch cord) extra-flexível com conectores RJ45 macho nas extremidades, 

comprimento indicado em projeto. Admite-se a montagem de patch cords com o uso de 
condutores semi-flexíveis (multi-fios), desde que o conector macho RJ45 das extremidades 
seja protegido por capa protetora. 

•  Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, PLP ou equivalente. 
• Aplicação: para a interligação cruzada entre painéis ou entre equipamento ativo e painel 

distribuidor, ou ainda, entre a estação e a tomada de saída. 
 
06. PRODUTO: CABO UTP - CABO DE COMUNICAÇÃO 
• Tipo: cabo de pares de cobre trançados, não blindado, fios sólidos, categoria 5e, para uma 

freqüência de operação igual ou superior a 100 MHz, impedância característica 100 ohms, 
para taxas de transmissão de até 622 Mbps, testados com a tecnologia power sun, com 4 
pares ou com 25 pares, conforme projeto. 

• Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, BELDEN, AMP, ALCATEL, NEXANS, 
PLP ou equivalente 

• Aplicação: para a ligação estruturada e permanente entre tomadas de saída e painéis 
distribuidores no cabeamento horizontal e entre diferentes painéis distribuidores, no 
cabeamento vertical. 

 
07. PRODUTO: TOMADA RJ 45 - TOMADA DE COMUNICAÇÃO 
•  Tipo: padrão RJ-45, oito pinos, com contatos banhados a ouro espessura mínima de 30 

micra, em módulo único com tampa de proteção, categoria 5e, testada com a tecnologia 
power sun, que permita o destrancamento máximo dos cabos em 1,2 mm no padrão de 
pinagem 568-A, contatos traseiros padrão IDC 110 com  capa protetora. 
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•  Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, KRONE, INFRAPLUS PLP ou 
equivalente. 

• Aplicação: para a constituição de pontos de saída, junto às áreas de trabalho. 
 
08. PRODUTO: SUPORTE PARA TOMADA DE COMUNICAÇÃO 
• Tipo: placa de parede 4x2 polegadas para suporte de um, dois ou quatro módulos RJ45 em 

instalação aparente ou embutida. 
•  Tipo: placa 3x3 polegadas para instalação aparente tipo sistema X, para suporte de um ou 

dois módulos RJ45; 
•  Tipo: tampa de condulete para suporte de um ou dois módulos RJ45; 
•  Tipo: placa de piso 4x4 polegadas, em latão polido com tampa basculante para suporte de 

um ou dois módulos RJ45; 
•  Tipo: caixa de sobrepor (surface mount) para suporte de um, dois ou mais módulos RJ45 

em instalação aparente (tomada multi-usuário). 
• Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, KRONE, INFRAPLUS PLP ou 

equivalente. 
•  Aplicação: fixação e suporte às tomadas de comunicação para constituição dos pontos de 

saída (out-lets). 
 
09. PRODUTO: ADAPTADOR "Y" PARA TOMADA DE COMUNICAÇ ÃO 
• Tipo: adaptador modular para duplicação ou quadruplicação de tomada RJ-45 padrão 568A 

para redes 10BaseT categoria 3. 
•  Fabricante: SIEMON, INFRAPLUS ou equivalente. 
• Aplicação: restrita, a critério da engenharia do Banco, onde houver telefones agrupados. 

OBS.: a sua utilização implica no rebaixamento da categoria de cabeamento de 5 para 3, 
razão pela qual só deve ser utilizado em aplicações de telefonia. 

 
10. ELETRODUTO METÁLICO COM ACESSÓRIOS 
• Tipo: Eletroduto de aço galvanizado, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio 

longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno). 
• Fabricante: THOMEU, APOLLO, TUPY ou equivalente. 
• Aplicação: Aplicação: instalações elétricas, CFTV, alarme e cabeamento estruturado, 

embutidas ou aparentes, em locais onde é necessária a blindagem dos cabos ou proteção 
mecânica extra. 

 
11. PRODUTO: ELETRODUTO PVC COM ACESSÓRIOS 
• Tipo: eletroduto de PVC, em barra de 3 metros, com luvas, e curvas. 
• Fabricante: COMPANHIA HANSEN INDUSTRIAL TIGRE, WETZEL ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas embutidas para passagem de cabos de energia. 
 
12. ELETRODUTO SEALTUBO 
• Tipo: Eletroduto metálico flexível fabricado com fita de aço zincado revestido externamente 

com PVC extrudado, Impermeável a água, poeira, fumaças corrosivas, abrasão. 
• Fabricante: TECNO-FLEX ou similar. 
• Aplicação: para passagem de cabos de energia ou de comunicação. 
 
13. PRODUTO: ELETROCALHAS E PERFILADOS COM ACESSÓRI OS 
•  Tipo: em chapa galvanizada com tampa de pressão ou aparafusada, conforme indicado, 

acabamento a fogo, acessórios de conexão tipo curva horizontal, curva vertical, "T", 
derivação, redução concêntrica etc. 

• Fabricante: MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente. 
• Aplicação: suportes para cabos dos circuitos de energia e de comunicação, sobre o forro, 

com dimensões indicadas. 
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14.  PRODUTO: DUTOS DE PISO COM ACESSÓRIOS 
• Tipo: em chapa galvanizada com tampa de pressão, acabamento a fogo, acessórios de 

conexão e passagem tipo caixas com espaçadores e caixas de saída, com divisores 
internos para separação e blindagem dos septos. 

• Fabricante: MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente. 
• Aplicação: suporte para cabos dos circuitos de energia e de comunicação embutidos no 

piso, com dimensões indicadas. 
 
15. PRODUTO: BUCHAS, ARRUELAS E BOXES 
• Tipo: acessórios para eletrodutos fabricados em liga metálica. 
• Fabricante: WETZEL, MOFERCO ou equivalente. 
• Aplicação: para terminação de eletrodutos em caixas, calhas e suportes diversos. 
 
16.  PRODUTO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA DUTOS 
• Tipo: tirantes, vergalhões, abraçadeiras e suspensões em ferro galvanizado. 
• Fabricante: MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente. 
• Aplicação: suporte e fixação de eletrodutos, calhas, canaletas, perfilados.. 
 
17.  PRODUTO: CAIXA DE SAÍDA PARA DUTOS DE PISO 
• Tipo: totalmente em alumínio fundido, com tampa basculante e rebaixo para acabamento do 

piso, com divisores internos para separação e blindagem dos septos, suportes para 
tomadas de energia e de comunicação, saída para cabos dos equipamentos através de 
abertura na tampa com protetor anti-pó e antidetritos. 

• Fabricante: MOPA ou equivalente 
• Aplicação: caixa embutida no piso com tomadas de energia e de comunicação, dimensões 

indicadas. 
 
18. PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM 
• Tipo: em PVC, dimensões indicadas em projeto, conforme a aplicação. 
• Fabricante: PIAL, STECK ou equivalente. 
• Tipo: em chapa metálica, dimensões indicadas em projeto, conforme a aplicação. 
• Fabricante: TAUNUS, CEMAR ou equivalente. 
• Tipo: em alumínio fundido, com tampa vedada à prova de água e detritos, dimensões 

indicadas em projeto, conforme a aplicação. 
• Fabricante: WETZEL, MOFERCO ou equivalente. 
•  Aplicação: para passagem de cabos. 
 
19. PRODUTO: CONDULETES 
• Tipo: em alumínio fundido, para passagem/saída de cabeamento. 
• Fabricante: DAISA, MOFERCO, WETZEL ou equivalente. 
• Aplicação: instalações elétricas, CFTV, alarme, cabeamento estruturado, conforme projeto. 
 
20. PRODUTO: TOMADAS DE ENERGIA 
• Tipo: bipolar mais terra, padrão brasileiro, NBR 14.136, 2P+T /  10 A / 20A / 250 V. 
• Fabricante: PIAL, PRIMELÉTRICA, STECK, STRÁL ou equivalente. 
• Aplicação: para embutir em placa de parede, de piso ou caixa de sobrepor, na constituição 

de circuitos elétricos de baixa tensão. 
 
21. PRODUTO: DISJUNTOR 
•  Tipo: minidisjuntor de atuação lenta, 250 V, 60 HZ ou equivalente. 
•  Fabricante: SIEMENS, HAGER, KLOCKNER-MOELLER ou equivalente. 
•  Aplicação: proteção dos circuitos elétricos de rede local, instalados no interior do quadro de 

distribuição específico, conforme projeto. 
 
22. PRODUTO: QUADRO ELÉTRICO 
• Tipo: em chapa metálica tratada, com placa de montagem, fecho tipo fenda e borracha de 

vedação, barramento central e barras de neutro e de terra, trilhos, canaletas e espelho em 
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policarbonato com identificação dos circuitos, grau de proteção IP55, de sobrepor (ou 
embutir), conforme detalhe em projeto. 

• Fabricante: TAUNUS, CEMAR ou equivalente. 
• Aplicação: quadro de distribuição dos circuitos e para os disjuntores de proteção. 
 
23. PRODUTO: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS 
•  Tipo: supressor de transientes utilizando varistor de óxido metálico, corrente máxima de 

surto desde 15kA até 90kA (8/20µs), sinalização de status, para fixação em quadro. 
•  Fabricante: SIEMENS, CLAMPER, ELEMATTI, VOLTS, KASCHER, MAXTEC-TELMAX ou 

similar. 
• Aplicação: para a proteção dos circuitos elétricos contra transientes de tensão, instalado no 

quadro de distribuição. 
 
24. PRODUTO: TERMINAL DE PRESSAO PRÉ-ISOLADO 
•  Tipo: terminal tipo anel, espessura 0,81 mm, para cabos bitola 2,5 mm2, em cobre 

eletrolítico revestido de estanho por processo de eletrodeposição. 
• Fabricante: AMP, INTELLI, MAGNET ou equivalente. 
• Aplicação: terminação de cabos flexíveis. 
 
25.  PRODUTO: FITA ISOLANTE 
•  Tipos: fita anti-chama convencional e auto-fusão. 
•  Fabricante: PIRELLI ou equivalente. 
• Aplicação: isolamento de emendas de cabos elétricos. 
 
26. PRODUTO: CABO COAXIAL  
• Tipo: Cabo Coaxial RG59 para CFTV profissional, diâmetro central do condutor integral em 

cobre eletrolítico igual ou superior a 0,6 mm, blindagem de cobre com 95% de cobertura, 
diâmetro da capa aproximado de 6 mm, impedância nominal de 75 ohms, fator de 
velocidade de propagação de 0,67. Atenuação a 10Mhz menor ou igual a 2,6 dB/100 m, 
capa de PVC anti-chamas, dielétrico de polietileno.  Fabricante: CABLETECH, KMP ou 
equivalente. 

•  Aplicação: Transmissão de sinal de CFTV das câmeras até o DVR para distâncias até 250 
m. 

 
27. PRODUTO: CABOS UTP 
• Tipo: cabo de pares de cobre trançados, não blindado, fios sólidos, categoria 5e, para uma 

freqüência de operação igual ou superior a 100 MHz, impedância característica 100 ohms, 
para taxas de transmissão de até 622 Mbps, testados com a tecnologia power sun, com 4 
pares. 

• Fabricante: LUCENT/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, BELDEN, AMP, ALCATEL, NEXANS, 
PLP ou equivalente. 

 
28. PRODUTO: DRIVER DE CORRENTE 
• Tipo: Driver de corrente de constante, alta eficiência, tensão de entrada 127/220VAC, 

tensão de saída 5/12/24/48VCC/75W.  
• Aplicação: Alimentação de lâmpada ou fita de Led 
• Fabricante: MEAN WELL, PHILIPS, OSRAN ou equivalente. 
 
29. PRODUTO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
• Tipo: Fonte de alimentação estabilizada, tensão de entrada 127/220VAC, tensão de saída 

12VCC/1A, com filtro capacitivo e/ou indutivo e um regulador de tensão. 
• Aplicação: Alimentação de câmera de CFTV.  
 
30. PRODUTO: CONECTOR TIPO SAK 
• Tipo: conector porta fusível seccionável, para montagem sobre trilho DIN, com fusíveis de 

vidro 1,0A, para cabo de 0,5 a 4mm2. 
• Tipo: conector de passagem para montagem sobre trilho “DIN”, para cabo de 0,5 a 4mm2. 
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• Fabricante: Conexel, Joto ou similar.  
• Aplicação: Para conexão dos cabos de alimentação elétrica de câmeras do sistema de 

CFTV, conforme projeto. 
 
31. PRODUTO: SENSOR DE PRESENÇA DE CANTO - PARA ILU MINAÇÃO – USO 
ESPECÍFICO 
• Tipo: sensor de presença, instalação de sobrepor/parede, tecnologia de detecção PIR, área 

de cobertura c x l = 45m2/170 graus, com capacidade de controlar potência de até 1.000 
VA, indicado para controle de lâmpadas incandescentes, fluorescentes tubulares ou 
compactas (uma ou mais luminárias), operando em 127 ou 220 volts, com temporização 
ajustável até, no mínimo, 30 minutos. A fonte de alimentação interna do sensor deverá 
operar também em 127 ou 220 volts. A saída controlada normalmente aberta (NA) poderá 
ser do tipo contato seco ou chave eletrônica de estado sólido.   

• Fabricante: PIAL LEGRAND 488 11, SIEMENS ou similar. 
• Aplicação: sensoriamento, para efeito de acionamento de iluminação, para uso específico, 

conforme projeto. 
 
32.  PRODUTO: SENSOR DE PRESENÇA DE TETO - PARA ILU MINAÇÃO – USO 
ESPECÍFICO 
• Tipo: sensor de presença de sobrepor em teto (ou embutir quando for o caso), tecnologia de 

detecção PIR, área de cobertura c x l = 45m2/ 360 graus, altura de montagem de 2,5/3,0 
metros, indicado para controle de lâmpadas incandescentes, fluorescentes tubulares ou 
compactas (uma ou mais luminárias), operando em 127 ou 220 volts, com temporização 
ajustável até, no mínimo, 30 minutos. A fonte de alimentação interna do sensor deverá 
operar também em 127 ou 220 volts. A saída controlada normalmente aberta (NA) poderá 
ser do tipo contato seco ou chave eletrônica de estado sólido.. 

• Fabricante: PIAL LEGRAND REF. 488 07, SIEMENS, ou similar. 
• Aplicação: sensoriamento para efeito de acionamento de iluminação, de uso específico, 

conforme projeto. 
 
33. SENSORES DE PRESENÇA - PARA ILUMINAÇÃO -  USO G ERAL 
• Tipo: sensor de presença, tecnologia PIR, tensão 127/220V, 60Hz, potencia 600W/127V, 

1200W/220V para lâmpada incandescente ou fluorescente, tempo de ajuste regulável 
mínimo de 5s a 8min, alcance de 20m e 110° de abert ura. 

• Tipo: sensor de presença, tecnologia PIR, tensão 127/220V, 60HZ, potencia 600W/127V, 
1200W/220V,  para lâmpada incandescente ou fluorescente, tempo de ajuste regulável de 
mínimo de 5s a 8min, alcance 8m e 360° de abertura.  

• Fabricante: QI Tecnologia, MarGirus ou similar.  
• Aplicação: sensoriamento para efeito de acionamento de iluminação, conforme projeto. 
 
34. SENSORES DE REGULAGEM DE ILUMINAÇÃO 
• Tipo: regulador de luz em luminárias equipadas com reatores dimerizáveis. Instalado junto 

às luminárias que possuem reatores eletrônicos dimerizáveis adequados para comparar os 
níveis de iluminamento natural/artificial, atuando de forma a proporcionar economia de 
energia para utilização racional do sistema.  

• Observações: Deverá ser garantida completa compatibilização entre esses componentes e 
os reatores eletrônicos dimerizáveis 

• Fabricante: Philips (MicroLuxsense LRL 1222/00), ou similar a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Sistema de iluminação.  
 
35. RELÉ FOTOELÉTRICO  
• Tipo: Blindado c/base  
• Corpo: Corpo termoplástico auto-extinguível de alta resistência mecânica  
• Índice de Proteção: IP43 – IK 040  
• Características: Regulagem de sensibilidade (03 opções), Bi-volt 127/220V – 50/60Hz –  
• 1200VA;  
• Acessórios:  
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• a) Suporte metálico p/fixação;  
• b) Rosca de entrada ½” NPT  
• c) fiação elétrica em cobre flexível, com isolação de PVC classe tensão 750V  
• Fabricante: LEGRAND, ILUMATIC ou equivalente  
• Aplicação: Comando do automatismo de iluminação interna e externa, cfe. Projeto. 

 
36. PRODUTO: SERVSWITCH  
• Tipo: Switch para teclado, vídeo e mouse (KVM) que permite controlar até 4  PCs diferentes; 
• Resolução: máxima de 2048 x 1536; 
• Conexões: CPU: Teclado (4) 6-pin mini DIN; Mouse (4) 6-pin mini DIN; Monitor (4) HD15; 
• Alimentação: Sem alimentação externa (Bus Powered); 
• Plug-and-play – sem necessidade de configuração; 
• Dimensões: no máximo 6 x 20 x 12 cm; 
• Peso: no máximo 0,9 Kg; 
• Cabos: no mínimo 2 cabos KVM de 1,8 m. 
• Aplicação: Compartilhamento do monitor para o CFTV e servidor. 
 
37. PRODUTO: PRENSA CABOS 
• Tipo: fabricado em liga de alumínio silício, dotado de bucha cônica elástica e anel de 

alumínio. 
• Fabricante: Wetzel ou equivalente. 
• Aplicação: para vedação de entradas de cabos em caixas e outros aparelhos. 
 
38. PRODUTO: CENTRAL PORTARIA - INTERFONIA 
• Tipo: capacidade mínima para 8 ramais; alimentação 110/240V / 50/60Hz; proteção elétrica 

contra transientes nas entradas de ramais e fonte; armazenamento da programação do 
sistema em memória não volátil (não perde programação de sistema na falta de energia 
elétrica); distância máxima entre central e ramal 100m com cabo CI-50; ligações sigilosas 
com uso de ligação em 2 fios;  4 enlaces; aceita terminal dedicado ou telefone convencional. 

• Fabricante: Intelbras, Modelo CP24-Light ou equivalente. 
• Aplicação: intercomunicação interna por voz. 
 
39. PRODUTO: FECHADURA ELETROMAGNÉTICA  
• Tipo: força de tração de 150kgf / 600kgf; com sensor para verificação do estado de 

travamento do eletroímã, alimentação de 12VDC; deve permitir funcionamento através de 
sistema eletrônico e manter a porta fechada até que receba um sinal da placa controladora. 

• Fabricante: Automatiza ou similar. 
• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 
 
40. PRODUTO: MOLA DE RETORNO HIDRÁULICA AEREA DE PO RTA 
• Tipo: para portas de ate 1,10m de largura; potência ajustável de 2 a 4; ajuste de velocidade 

de fechamento com válvula de regulagem; instalação universal. 
• Fabricante: Dorma ou similar. 
• Aplicação: fechamento automático de portas. 
 
 
41. PRODUTO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CARREGADOR 
• Tipo: tipo no-break (carregador flutuador integrado) de forma a alimentar a carga no caso de 

falta de energia elétrica; 
• .Autonomia mínima de 8h (uso obrigatório de bateria); 
• tensão de entrada de 110/220VAC; 
•  tensão de saída de 12,7VDC / 1A; 
• sinalização de carregamento da bateria; 
• sinalização de falta de energia da rede; 
• fusível e alimentação de rede elétrica; 
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• gabinete metálico com espaço para abrigar bateria de 7Ah (pequena) ou de até 63Ah 
(grande); 

• Fabricante: Automatiza ou similar 
• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 
 
42. PRODUTO: CAIXA DE SINALIZAÇÃO DE ESTADO DA PORT A 
• Tipo:a caixa de sinalização possui Leds de sinalização que indicam o estado da porta, 

aberta (verde) e fechada (vermelho); 
• tensão de alimentação de 12VCC / 40ma; 
• Fabricante: Automatiza, ou similar 
• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 
 
43. QUADRO DE COMANDO PARA ABERTURA DE PORTA – INCL USO SINALIZAÇÃO DE 

PORTA ABERTA/FECHADA 
• Tipo: além de comandar a abertura das portas, possui LED de sinalização indicando se 

estão abertas ou fechadas. O Gabinete do painel deve ser em aço, com pintura Epóxi, deve 
possuir 8 botões do tipo Na, deve conter Led’s que sinalizem porta Aberta e Fechada (Verde 
e Vermelho), a tensão de alimentação deve ser de 12 volts DC. 

• Fabricante: Automatiza, ou similar 
• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 
 
44. PRODUTO: TECLADO COM SENHAS 
• Tipo: cadastro de no mínimo 64 usuários; capacidade para armazenagem interna de no 

mínimo 900 eventos, tensão de alimentação de 12VDC, capacidade mínima de corrente de 
saída de 1A com rele de saída; possuir sistema de auditoria com impressão de relatórios de 
acesso; possuir usuário com perfil para alterar a programação e perfil somente  para 
acesso; deve possuir memória não volátil. 

• Fabricante: Automatiza ou similar. 
• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 
 
45. PRODUTO: BOTOEIRA ANTI-PANICO 
• Tipo: tensão de alimentação de 12VDC, caixa metálica pintura eletrostática na cor vermelha 

com dizeres: “Quebre o vidro para liberar a porta”; deve possuir no mínimo 1 contato NF e 1 
contato NA; quando da quebra do vidro da caixa, os contatos devem mudar de estado 
simultaneamente. 

• Fabricante: Automatiza ou similar. 
• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 
 
46. PRODUTO: PAINEL DE INTERTRAVAMENTO 
• Tipo: para comando de abertura de no mínimo 8 portas, gabinete em aço, com pintura 

epóxi; equipada com botões do tipo NA, leds que sinalizam o estado das portas, aberta ou 
fechada (verde e vermelho respectivamente); tensão de alimentação de 12VDC. 

• Fabricante: Automatiza ou similar. 
• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 

 
47. PRODUTO: PLACA DE INTERTRAVAMENTO 
• Tipo: tensão de alimentação de 12VDC, entrada para sensor de porta, entrada para botão 

emulador NA, saída para quadro de comando; não deve permitir a abertura de duas portas 
ao mesmo tempo. Sinaliza o estado da porta 

• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 
• Aplicação: controle de acesso de publico. 
 
48. PRODUTO: INTERRUPTOR HORARIO 
• Tipo: alimentação 127/220 VCA, saída a rele de 16A, 40 programas (20 liga e 20 desliga), 

visor e teclado para programação, função de horário de verão. 
• Fabricante: Coel BWT40, RTST-40 ou similar. 
• Aplicação: controle de iluminação, botoeira e ar condicionado. 
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49. PRODUTO: TERMINAL INTELIGENTE 
• Tipo: teclas para navegação no display e menus, teclas programáveis com sinalização 

através de leds, tecla flash, tecla chamadas, tecla apagar, tecla desvio, tecla pendulo/não 
perturbe, tecla agenda, tecla de rechamada, ajuste de volume de recepção do viva-voz e 
monofone, campainhas programáveis, ajuste do contraste do display, trava de teclado,, 
tecla reter, opção para fone de cabeça, avisos sonoros de alerta, agenda de números 
telefônicos, display 2x16. 

• Fabricante: Intelbras ou similar. 
• Aplicação: sistema de controle de acesso de publico. 
 
50. PRODUTO: PORTAO AUTOMATICO 
• Tipo Pivotante: para portões pivotantes de uma ou duas folhas, de peso até 350kg e alto 

ciclo de operação (100 ciclo/hora). Dotado de sistema antiesmagamento, acionamento 
automático e manual e mecanismo de fim de curso. Operação em 127/220V/60Hz, motor de 
1/2cv, braço de alumínio, acessórios de instalação, central eletrônica de comando, capacitor 
e 10 transmissores. 

• Tipo Deslizante: para portões deslizantes, de peso até 600kg, alto ciclo de operação (100 
ciclos/hora). Dotado de sistema antiesmagamento, acionamento automático e manual e 
mecanismo de fim de curso. Operação em 127/220V/60Hz, motor de 1/2cv, trilho, 
acessórios para instalação, central eletrônica de comando, capacitor e 10 transmissores.  
Fabricante Peccinin Max, Super ou similar. 

• Aplicação: automatização de portões. 
 

51. LUMINÁRIA TUBULAR 
• Tipo: De sobrepor ou embutir em forro de gesso ou modulado para lâmpadas fluorescentes 

tubulares, 
• Corpo: em chapa galvanizada com pintura eletrostática em pó poliéster epóxi na cor branca;  
• Sistema Óptico: a) Constituído de refletores e aletas de chapa de alumínio anodizado de 

alta pureza (maior ou igual a 99,85 %), alta refletância, índice de reflexão mínimo de 86 %, 
contínua refletividade ao longo da vida útil, devendo revestir todo o interior da luminária, não 
se admitindo qualquer abertura do sistema óptico que torne visível a chapa de aço pintada 
no fundo da luminária;  

• Soquetes: Base G5 / G13 para lâmpadas T5 / T8 / T10 / Tubo LED, com núcleo giratório 
(rotor autotravante), em policarbonato inquebrável e contatos em bronze fosforoso, com 
capacidade para 600 V, conforme ABNT NBR IEC 60061-1: 2010;  

• Reatores: eletrônicos e/ou dimerizáveis, conforme projeto;  
• Sensor de iluminação: consultar item específico;  
• Fiação: Em cobre com isolação de PVC, tensão 750 V; 
• Normas de Seg.: Deverão ser atendidas as Normas Internas de Segurança atinentes às 

atividades em questão;  
• Fabricante: Philips, Lumicenter, Itaim, Projeto, ou similar a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Sistema de iluminação interna.  
• Observações: Fazer criterioso alinhamento/nivelamento das luminárias. 

 
52. LUMINÁRIA LED 
• Corpo: em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;  
• Conjunto óptico: Difusor em acrílico opaco ou acrílico prismático transparente;  
• Lâmpada: Barra de LED de alta eficiência luminosa, com Ra mínimo de 80 e temperatura de 

cor de 4.000 K )(+/- 5%); 
• Montagem: Embutir ou sobrepor;  
• Modelo: retangular (220x1250mm) ou quadrada (625x625 mm);  
• Eficiência energética ≥ 100 lm/W;  
• Fluxo luminoso ≥ 3.400 lm;  
• Índice de reprodução de cores: (IRC ou Ra): maior ou igual a 80;  
• Potência nominal ≤ 40 W;  
• Frequência nominal = 60 Hz;  
• Faixa de tensão nominal: 240 a 265 V;  
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• A luminária deve possuir dispositivo de controle (driver) incluso.  
• Fator de potência F ≥ 0,98.  
• Faixa de temperatura ambiente suportada:  
• Temperatura mínima ≤ -10 °C, máxima ≥ 40 °C; 
• (Distorção Harmônica Total de Corrente - THDi) ≤ 10%.; 
• Isolamento galvânico no circuito elétrico/eletrônico não possibilitando tensões e correntes 

perigosas na carcaça do dissipador;  
• A dissipação dos Led´s deve ser realizada através da placa de circuito impresso e do corpo 

metálico da própria luminária;  
• Vida mediana mínima do LED: 50.000 horas comprovadas pela certificação IES LM-80;  
• Garantia mínima: 4 (quatro) anos;  
• A luminária deve conter em seu corpo de forma clara, no mínimo, as seguintes informações:  
• marca de origem (isto pode tomar a forma de uma marca, o nome do fabricante ou o nome 

do fornecedor responsável);  
faixa de tensão nominal (marcada com “V” ou “volts”);  
potência nominal (marcada em “W” ou “watts”);  
frequência nominal (marcada em “Hz” ou “hertz”);  
fluxo luminoso nominal (marcada em “lm” ou “lumens”);  
temperatura de cor correlata (marcada em “K”) e índice geral de reprodução de cor (IRC ou 
Ra) - estes poderão ser indicados por meio de codificação padrão utilizada pelo fabricante, 
desde que no folheto ou manual do produto esta codificação esteja detalhada.  

 
53. PRODUTO: LUMINARIA CIRCULAR 
• Tipo: luminária circular de embutir para lâmpadas fluorescentes compactas. 
•  Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. 

Refletor em alumínio anodizado difusor recuado em vidro plano temperado transparente ou 
jateado. 

• Reatores: eletrônicos e/ou dimerizáveis, conforme projeto;  
• Sensor de iluminação: consultar item específico;  
• Fiação: Em cobre com isolação de PVC, tensão 750 V; 
• Normas de Seg.: Deverão ser atendidas as Normas Internas de Segurança atinentes às 

atividades em questão;  
• Fabricante: Philips, Lumicenter, Itaim, Projeto, ou similar a critério da Fiscalização. 
• Aplicação: Sistema de iluminação interna.  
• Observações: Fazer criterioso alinhamento/nivelamento das luminárias. 

 
54. PRODUTO: LUMINARIA COM FOCO ORIENTÁVEL 
• Tipo: luminária de sobrepor ou embutir com foco orientável, para lâmpada halógena par-20. 

Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. 
• Fabricante: Philips, Lumicenter, Itaim, Projeto, ou similar a critério da Fiscalização. 
• Aplicação: Sistema de iluminação interna.  
• Observações: Fazer criterioso alinhamento/nivelamento das luminárias. 

 
55. PRODUTO: ARANDELA para lâmpada fluorescente COM PACTA 
• Tipo: Arandela de sobrepor para lâmpada fluorescente compacta, corpo construído em 

alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com 
difusor em vidro transparente frisado. 

• Fabricante: Itaim, Lumicenter, Wtzel ou similar a critério da Fiscalização. 
• Aplicação: Iluminação das casas de máquinas e iluminação externa 
• Observações: Fazer criterioso alinhamento/nivelamento das luminárias. 
 
56. BLOCO AUTÔNOMO  
• Tipo: De iluminação emergência, base em chapa com pintura eletrostática, em epóxi na cor 

branca, com tampas laterais em poliestireno de alto impacto, na cor branca, dotada de 
suporte com furos oblongos para fixação em forro ou parede. Difusor em acrílico 
transparente com aplicação de inscrição pelo sistema de frezamento, com lâmpada 
fluorescente compacta 15 W, bateria selada livre de manutenção, deve ser composta por 
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bateria selada de níquel cádmio (8,4V e 400mAh), pack (7x1,2x400mAh) livre de 
manutenção, autonomia superior a 2 (duas) horas, tempo de recarga inferior a 24 horas 
(após descarga máxima), tensão de entrada 127/220 V, freqüência 50/60 Hz, para 
aclaramento ou balizamento, para determinação das inscrições e indicações de saída, vide 
indicações constantes em projeto. Aprovada pelo Inmetro e dentro das Normas do Corpo de 
Bombeiros.  

• Fabricante: Aureon, Dynacom, Unitron, ou similar a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Sistema de iluminação de emergência.  
 
57. MÓDULO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
• Tipo: Módulo para iluminação de emergência, compatível com lâmpadas fluorescentes 

tubulares T5 e T8 ou compactas 4 pinos, 110/220V/60HZ, autonomia superior a 1 hora,  
bateria selada livre de manutenção, baixo consumo, tempo de recarga máximo de 24h. Uma 
vez alimentado pela rede local, esta manterá a bateria em carga e flutuação, e para o 
sistema permanente as lâmpadas acesas, através do reator eletrônico ou convencional, 
incorporado na luminária. 
Na falta de energia o sistema de comutação automático será ativado, mantendo a(s) 
lâmpada(s) acesa(s) até o período final da autonomia. 

• Fabricante: Aureon, Dynacom, Unitron, ou similar a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Sistema de iluminação de emergência.  
 
58. LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 25 W 
• Tipo: Lâmpada fluorescente tubular 25W, base 4 pinos, 2.900 lúmens (mínimo), temperatura 

de cor 4000°K, IRC (índice de reprodução de cor) = 85, eficiência luminosa mínima de 114 
lm/W, base G5,  

• c) Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem seu 
desempenho, ao longo de sua vida útil; 

• d) As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo 
ou na base: 

• potência nominal (W); 
• designação da cor; 
• fluxo luminoso; 
• temperatura da cor; 
• nome do fabricante ou marca registrada.  
• Fabricante: Philips (Master TL5 25 W – Eco/840), Osram ( T5 HE 25 W/840 ES) ou similar, a 

critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Luminárias do sistema de iluminação em geral; 
• Observações: fazer criterioso alinhamento/nivelamento das luminárias; prever a instalação 

através de cabo PP e tomada (macho/fêmea).  
 

59. LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14 W  
• Tipo: Lâmpada fluorescente tubular 14W, base 4 pinos,1350 lúmens (mínimo), temperatura 

de cor 4000°K, IRC (índice de reprodução de cor) = 85, eficiência luminosa 96 lumens/W 
com reator eletrônico ou dimerizável, aquela com as seguintes características:  

• a) Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem seu 
desempenho, ao longo de sua vida útil;  

• b) As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo 
ou na base: 

• potência nominal (W);  
•  designação da cor;  
• fluxo luminoso;  
• temperatura da cor;  
• nome do fabricante ou marca registrada.  
• Fabricante: Philips (Master TL5 14 W–HE/840), Osram (Lumilux 75 HE 14W/840) ou similar, 

a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Luminárias do sistema de iluminação.  
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60. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA  
• Tipo: Lâmpada fluorescente compacta 26 W, base 4 pinos, 900 lúmens (mínimo), 

temperatura de cor 4000°K, base G24d-2, IRC (índice  de reprodução de cor) = 85, eficiência 
luminosa de 102 lm/W, vida mediana 24.000 h, com reator eletrônico e mais:  

• e) Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem seu 
desempenho, ao longo de sua vida útil;  

• f) As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo 
ou na base:  

• potência nominal (W);  
• designação da cor;  
• fluxo luminoso;  
• temperatura da cor;  
• nome do fabricante ou marca registrada.  
• Fabricante: DULUX D/E 26W/21-840 (Osram) ou similar, a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: sistema de iluminação.  
 
61. LÂMPADAS ESPECIAIS 
• Tipo: Lâmpada LED LINE, régua e LED de 32cm  cor branco warm,  
• Tensão nominal: 110/220V   
• Potência Nominal – 3W/5W 
• Fabricante:  VL-100/LEDLINE da Via Luz, ou similar; 
• Aplicação: Conforme Projeto 

 
• Tipo: PAR - LED 20 
• Tensão nominal: 110/220V    
• Potência Nominal –  20W 
• Fabricante:  LED7PAR20/WLF (220v) marca GE ou similar; 
• Aplicação: Conforme Projeto 

 
• Tipo: PAR 20 de 50w 
• Tensão nominal: 110/220V    
• Potência Nominal: 50W 
• Fabricante:  PHILIPS ou similar; 
• Aplicação: Conforme Projeto 

 
• Tipo: Vapor metálico PAR 20 de 35w 
• Tensão nominal: 110/220V    
• Potência Nominal: 35W 
• Fabricante: ITAIM ou similar; 
• Aplicação: Conforme Projeto 
 
62. LÂMPADA TUBO LED 23 W 
• Tipo: Potência nominal máxima 23W; 
• Base/conector: G13 (2 pinos), de maneira a permitir o retrofit das lâmpadas tubulares 

fluorescentes convencionais, sem adaptação; 
• Lente do tubo LED translúcida que impeça a exposição direta dos LEDs 
• O tubo LED deve possuir dispositivo de controle incorporado (dispensa o uso de reator) 
• Fluxo Luminoso mínimo 1710 lm; 
• Eficiência energética mínima 95 lm/W; 
• Dimensões: comprimento 1200 (a 1213,6) mm e diâmetro 34,1 ou 26 mm; 
• Classe de isolação elétrica II; 
• Dissipador de calor de alta performance em liga de alumínio com tratamento anti corrosivo; 
• Vida útil mínima de 40.00h; 
• Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ≥ 80; 
• Distorção Harmônica Total de Corrente - THDi) ≤ 10%; 
• Ângulo de abertura (facho) do tubo LED ≥ 110°; 
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• Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 3800 K ≤ TCC ≤ 5100 K; 
• Frequência nominal = 60 Hz; 
• Fator de potência F ≥ 0,92; 
• Manutenção do Fluxo Luminoso a 40.000 horas superior a 70% (Deve incluir estimativa 

segundo metodologia IESNA a partir de teste IESNA LM-80-08 e a estimativa da 
temperatura de junção (Tj) dos LEDs - circuito térmico equivalente - a partir da temperatura 
do corpo medida em laboratório independente mediante termografia da Temperatura 
Ambiente (Ta) de 25 °C depois de 2 horas de estabil ização); 

• Faixa de tensão nominal: 240 a 265 V; 
• Faixa de temperatura de operação: mínima ≤ -10 °C, máxima ≥ 40 °C; 
• Umidade relativa de 0 a 90% sem condensação; 
• Garantia mínima: 4 (quatro) anos; 
• Marcas de Referencia: Philips, Osram, Itaim, Hexaled, Ledix, SuperLed  
• Aplicação: Luminárias do sistema de iluminação em geral; 

 
63. LÂMPADA TUBO LED 12 W 
• Tipo: Potência nominal máxima 12W; 
• Base/conector: G13 (2 pinos), de maneira a permitir o retrofit das lâmpadas tubulares 

fluorescentes convencionais, sem adaptação; 
• Lente do tubo LED translúcida que impeça a exposição direta dos LEDs 
• Fluxo Luminoso mínimo 900 lm; 
• Eficiência energética mínima 90 lm/W; 
• Dimensões: comprimento 600 (595 a 604) mm e diâmetro 34,1 ou 26mm; 
• Dispositivo de controle incorporado (dispensa o uso de reator); 
• Classe de isolação elétrica II; 
• Dissipador de calor de alta performance em liga de alumínio com tratamento anti corrosivo; 
• Vida útil mínima de 40.00h; 
• Índice geral de reprodução de cor (IRC ou Ra) ≥ 80; 
• Distorção Harmônica Total de Corrente - THDi) ≤ 10%; 
• Ângulo de abertura (facho) do tubo LED ≥ 110°; 
• Temperatura de cor correlata nominal (TCC): 3800 K ≤ TCC ≤ 5100 K; 
• Frequência nominal = 60 Hz; 
• Fator de potência F ≥ 0,98; 
• Manutenção do Fluxo Luminoso a 40.000 horas superior a 70% (Deve incluir estimativa 

segundo metodologia IESNA a partir de teste IESNA LM-80-08 e a estimativa da 
temperatura de junção (Tj) dos LEDs - circuito térmico equivalente - a partir da temperatura 
do corpo medida em laboratório independente mediante termografia da Temperatura 
Ambiente (Ta) de 25 °C depois de 2 horas de estabil ização); 

• Faixa de tensão nominal: 240 a 265 V; 
• Faixa de temperatura de operação: mínima ≤ -10 °C, máxima ≥ 40 °C; 
• Umidade relativa de 0 a 90% sem condensação; 
• Garantia mínima: 4 (quatro) anos; 
• Marcas de Referencia: Philips, Osram, Itaim, Hexaled, Ledix, SuperLed  
• Aplicação: Luminárias do sistema de iluminação em geral; 

 
64. REATOR ELETRÔNICO  
• Tipo: Eletrônico multi-tensão e multi-potência;  
• Reator: Para  lâmpadas fluorescentes e com garantia mínima de 3 anos e mais:  
• 1) Normas gerais de segurança:  
• NBR 14417 - ABNT  
• IEC 928  
• ANSI/UL 935;  
• 2) Normas gerais de desempenho:  
• NBR 14418 - ABNT  
• IEC 929  
• IEC 61000-3-2;  
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• 3) Certificações: ISO 9001 e ISO 14001;  
• 4) Tecnologia: totalmente eletrônica e sem que seus componentes estejam impregnados 

com resina, de alta freqüência (20 KHz a 50KHz).  
• 5) Fator de potência mínimo de 0,97.  
• 6) Freqüência de alimentação: 60 Hz, (+/- 5%).  
• 7) Fator de eficácia mínimo: 1,50 (Quociente entre o fator de fluxo luminoso do reator pela 

potência total do conjunto).  
• 8) Fator de fluxo luminoso mínimo (BALLAST FACTOR) de 1,0.  
• 9) Faixa de tensão de entrada: 100-240 VAC, com variação de +/- 10%, mantendo o fluxo 

luminoso da lâmpada inalterado para uma tensão variando na faixa determinada;  
• 10) A taxa de distorção harmônica total (corrente) DHT: máximo de 10%.  
• 11) Fator de crista da corrente na lâmpada: 1,7 (máximo).  
• 12) Circuitos de proteção contra: surtos de tensão; sobreaquecimento e interferências 

eletromagnética e de rádio frequência;  
• 13) Todo reator será provido de invólucro incombustível. No caso de invólucro metálico, este 

será protegido interna e externamente contra a oxidação, por meio de pintura, esmaltação, 
zincagem ou processo equivalente.  

• 14) O reator deverá apresentar uma identificação durável, na qual deverão constar, no 
mínimo, as seguintes características:  

• Nome ou marca do fabricante;  
• Tensão nominal de alimentação;  
• Corrente nominal de alimentação;  
• Tipo de lâmpada a que se destina;  
• Potência nominal das lâmpadas;  
• Freqüência nominal;  
• Esquema de ligações;  
• Fator de potência;  
• Máxima temperatura de operação do reator;  
• Data da fabricação ou código (neste caso fornecer a parte, metodologia para identificação 

da data de fabricação).  
• Fabricante: Philips, Osram, ou similar a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Luminárias fluorescentes do sistema de iluminação.  

 
65. REATOR ELETRÔNICO DIMERIZÁVEL 
• Tipo: Eletrônicos, com saída controlada de alta freqüência para uso com lâmpadas 

fluorescentes e fluorescentes compactas, fator de potência: > 0,95; 
• Partida programada, sem cintilação e sem efeito estroboscópico, ideal para áreas com 

vários ciclos liga / desliga durante o dia; 
• Fluxo luminoso regulável de 3% à 100% em relação ao fluxo máximo; 
• Sinal de controle de entrada 1-10V (padrão europeu); 
• Com circuito integrado que garante o controle independente de cada eletrodo e dessa 

forma: 
• a- A vida útil da lâmpada não é afetada pelo nível de dimerização; 
• b- O funcionamento da lâmpada é estável qualquer que seja o nível de dimerização; 
• c- É a maior economia de energia quando a dimerização é utilizada.  
• E mais: 
• 1) Normas gerais de segurança: 
• 0 NBR 14417 - ABNT 
• 1 IEC 928 
• 2) Normas gerais de desempenho:  
• 2 NBR 14418 - ABNT  
• 3 IEC 929  
• 3) Certificações: ISO 9001 e ISO 14001;  
• 4) Tecnologia: totalmente eletrônica e sem que seus componentes estejam impregnados 

com resina, de alta freqüência (20 KHz a 50KHz).  
• 5) Fator de potência mínimo de 0,95.  
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• 6) Freqüência de alimentação: 60 Hz, (+/- 5%).  
• 7) Fator de eficácia mínimo: 1,50 (Quociente entre o fator de fluxo luminoso do reator pela 

potência total do conjunto).  
• 8) Fator de fluxo luminoso mínimo (BALLAST FACTOR) de 1,0.  
• 9) Tensão de entrada: 220VAC, com variação de +/- 10%, mantendo o fluxo luminoso da 

lâmpada inalterado para uma tensão variando na faixa determinada;  
• 10) A taxa de distorção harmônica total (corrente) THD: máxima de 10%.  
• 11) Fator de crista da corrente na lâmpada: 1,7 (máximo).  
• 12) Circuitos de proteção contra: surtos de tensão; sobreaquecimento e interferências 

eletromagnéticas e de rádio freqüência;  
• 13) Todo reator será provido de invólucro incombustível. No caso de invólucro metálico, este 

será protegido interna e externamente contra a oxidação, por meio de pintura, esmaltação, 
zincagem ou processo equivalente.  

• 14) O reator deverá apresentar uma identificação durável, na qual deverão constar, no 
mínimo, as seguintes características:  

• nome ou marca do fabricante;  
• tensão nominal de alimentação;  
• corrente nominal de alimentação;  
• tipo de lâmpada a que se destina;  
• potência nominal das lâmpadas;  
• freqüência nominal;  
• esquema de ligações;  
• fator de potência;  
• máxima temperatura de operação do reator;  
• data da fabricação ou código (neste caso fornecer a parte, metodologia para identificação 

da data de fabricação).  
• Fabricante: Osram (Quicktronic Intelligent-QTI), Philips (HF-R414T5EII para lâmpadas 14 W 

e HF-R214-35T5II para 25/28 W), ou similar a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Luminárias do sistema de iluminação.  
• Observações:Os equipamentos de dimerização lâmpadas, reatores e sensores deverão ser 

compatíveis entre si. 
 
66. PRODUTO: Conversor de Mídia 10/100Base 
• Tipo: conversor de Fibra óptica multimodo para RJ45, 10/100Base 
• Fabricante: Planet ou equivalente 
• Aplicação: interligação dos backbone ópticos aos switch’s nas salas online 
 
67. PRODUTO: CONVERSOR DE MÍDIA 
• Tipo: Conversor de Mídia Coaxial 75 ohms/UTP  
• Fabricante: 384 da AT&T, LUCENT ou equivalente 
• Aplicação: Conversão do sinal para TV Corporativa. 
 
68. INTERRUPTORES SIMPLES  
• Tipo: Simples 10 A (tecla simples) e paralelo (tecla simples)  
• Fabricante: Pial Legrand –Pial Plus, Primelétrica, ou similar a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Sistema de iluminação  
 
69. INTERRUPTORES PARALELOS  
• Tipo: Paralelo 25 A, uma tecla simples, bipolar simples 25 A (tecla dupla)  
• Fabricante: Pial Legrand -Pial Plus, Primelétrica, ou similar a critério da Fiscalização.  
• Aplicação: Sistema de iluminação  
 
70. ACESSÓRIOS  
• Tipo: Acessórios de Fixação para tubulação e luminárias, em aço galvanizado, como: 

vergalhões, porta arruela, parafuso, suspensão, cantoneiras, braçadeiras, etc.  
• Fabricante: Sisa, Marvitec, Salf, ou similar a critério da Fiscalização.  
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• Aplicação: Sistema de iluminação. 
 
71. SENSOR DE PRESENÇA DE ALARME/SIRENE E ACIONADOR S (APLICAÇÃO: 
DETECÇÃO DE PRESENÇA) 
• Tipo: Sensor de Alarme de Presença – Dupla Tecnologia (Infravermelho e Micro-ondas), 

com fio: 
• Deve possibilitar a opção configurável de funcionamento de detecção por meio de 

Infravermelho e microondas, ou alternativamente infravermelho e/ou microondas; 
• Possuir alcance do sensor de, no mínimo, 15 m e abertura mínima de 85°. 
• Possibilitar ajuste de sensibilidade; 
• Compensação real de temperatura; 
• Temperatura de operação de, no mínimo: 0°C a 55°C,  com umidade relativa do ar entre 5 e 

95%; 
• Possuir imunidade à interferência de RF; 
• Possuir imunidade à interferência magnética; 
• Possuir sinalização (led) com indicações de detecção; 
• Possuir recurso para ajuste do campo de detecção - tipo volumétrico, cortina e longo 

alcance (corredor); 
• Possuir sensor de violação de tampa (tamper switch) e tamper de parede, enviando um 

sinal de alerta para o monitoramento, caso o detector seja retirado da posição instalada, 
mesmo sem rompimento da fiação. 

• Possuir total imunidade contra travamentos através de campo eletromagnéticos, não será 
permitido o uso de detectores que possuam conexão de contato seco utilizando relés 
eletromagnéticos. 

• Ser instalado com suporte articulado do mesmo fabricante do detector de alarme, evitando 
adaptações e suportes que podem ser mudados de posição sem envio de sinal ao 
monitoramento. 

• Fabricante: RoKonet, RK815DTGL, Wise DT ACT & GL -15m, Green Line, Acoplador otico, 
10.525GHz, Honeywell ou similar 

• Tipo: Sensor de Alarme de Presença – Dupla Tecnologia (Infravermelho e Micro-ondas) – 
com tecnologia de Anti-mascaramento, com fio: 

• Deve possibilitar a opção configurável de funcionamento de detecção por meio de 
Infravermelho e microondas, ou alternativamente infravermelho e/ou microondas; 

• Deverá possuir tecnologia de análise/temporização automática dos sinais detectados pelos 
sensores microondas com o objetivo de evitar falsos alarmes quando operar na 
configuração “OU”. 

• Possuir alcance do sensor de, no mínimo, 15 m e abertura mínima de 85°; 
• Compensação real de temperatura; 
• Possibilitar ajuste de sensibilidade manual ou automática; 
• Temperatura de operação de, no mínimo: 0°C a 55°C com umidade relativa do ar cerca de 5 

a 95%; 
• Possuir tecnologia de anti-mascaramento por meio de infravermelho ativo; 
• Possuir solução para filtragem/supressão de luz branca; 
• Possibilitar ajuste do alcance da tecnologia micro-ondas; 
• Processamento de sinal de interferência antifluorescente; 
• Possuir imunidade à interferência de RF; 
• Possuir imunidade à interferência magnética; 
• Possuir sinalização (led) com indicações de detecção; 
• Possuir sensor de violação de tampa (tamper switch) e tamper de parede, enviando um 

sinal de alerta para o monitoramento, caso o detector seja retirado da posição instalada, 
mesmo sem rompimento da fiação 

• Possuir total imunidade contra travamentos através de campo eletromagnéticos, não será 
permitido o uso de detectores que possuam conexão de contato seco utilizando relés 
eletromagnéticos. 

• Ser instalado com suporte articulado do mesmo fabricante do detector de alarme, evitando 
adaptações e suportes que podem ser mudados de posição sem envio de sinal ao 
monitoramento. 
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• Possuir recurso para ajuste do campo de detecção - tipo volumétrico, cortina e longo 
alcance (corredor); 

• Manter a função anti-mascaramento ativa, mesmo que o setor esteja com o alarme de 
detecção de presença desativado. 

• Fabricante: Rokonet iWise, RK815DTG3, DT, ACT, G3 & AM-A-Grade 3 - 15m ,Anti-
Mascara por ativo, resistor integrado, Honeywell ou similar 

 
• Tipo: Sensor de alarme de Teto – Dupla Tecnologia (Infravermelho e Microondas), Anti-

mascaramento, com fio: 
• Deve possibilitar a opção configurável de funcionamento de detecção por meio de 

Infravermelho e/ou Micro-ondas. 
• Alcance do sensor de, no mínimo, 150 m² com raio de atuação de 360º; 
• Com ajuste de sensibilidade, manual ou automática; 
• Compensação real de temperatura; 
• Temperatura de operação: 0°C a 55°C com umidade re lativa do ar entre 5 e 95%. 
• Possuir sinalização (led) com indicações de detecção; 
• Possuir sensor de violação de tampa (tamper switch) e tamper de teto, enviando um sinal de 

alerta para o monitoramento, caso o detector seja retirado da posição instalada, mesmo 
sem rompimento da fiação 

• Possuir total imunidade contra travamentos através de campo eletromagnéticos, não será 
permitido o uso de detectores que possuam conexão de contato seco utilizando relés 
eletromagnéticos. 

• Manter a função anti-mascaramento ativa, mesmo que o setor esteja com o alarme de 
detecção de presença desativado. 

• Sensor de Alarme de Presença – Dupla Tecnologia (Infravermelho e Micro-ondas) – com 
tecnologia de Anti-mascaramento, com fio: 

• Deve possibilitar a opção configurável de funcionamento de detecção por meio de 
Infravermelho e microondas, ou alternativamente infravermelho e/ou microondas; 

• Fabricante: Rokonet modelo RK150DTG3, Honeywell, Paradox, DSC ou similar. 
• Tipo: Sensor de Fumaça, com fio: 
• Tipo iônico; 
• Detecção de fumaça visível ou invisível; 
• Tensão de alimentação: 12 e/ou 24 Vdc; 
• Sinalização local com diodo emissor de luz (LED); 
• Sensores de fumaça, do tipo iônico; 
• Vedado contra sujeira, insetos e pressão positiva interna; 
• Dois relés de sinalização: Alarme e Auxiliar Alarme; 
• Sensibilidade nominal de 1,9+/- 0,6% pré-ajustada de fábrica; 
• Operação estável em velocidades de até 1200pés por minuto. 
• Fabricante: Rokonet modelo AFBK1412-B ou similar 
• Tipo: Sensor de Alarme Sísmico Eletrônico – (Vibração/Impacto), com fio: 
• Sensor para detecção de tentativa de intrusão, do tipo sísmico - (vibração/impacto); 
• Deve ter capacidade para identificar tentativa de rompimento das paredes, tetos, paredes ou 

pisos das casas/caixas-fortes e salas de cofre/tesouraria, realizado por instrumentos de 
perfuração ou impacto; 

• Possuir tecnologia de “microfone seletivo” para a detecção de utilização de instrumentos de 
perfuração, dentre outros; 

• Possuir diodo emissor de luz (LED) indicativo para teste de funcionamento; 
• Possuir recurso para ajuste de sensibilidade. 
• Possuir total imunidade contra travamentos através de campo eletromagnéticos, não será 

permitido o uso de detectores que possuam conexão de contato seco utilizando relés 
eletromagnéticos. 

• Fabricante: Rokonet modelo RK600S-B ou similar 
• Tipo: Sensor ativo duplo feixe - uso interno 
• Alcance mínimo do sensor - 10 metros; 
• Tensão de alimentação de 12 a 24 Vdc; 
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• Diodo emissor de luz (LED) de indicativo de sintonia; 
• Mínimo de uma saída NF através de relé interno; 
• Duplo feixe sincronizado; 
• Resistente a sol, água e poeira; 
• Possuir ajuste horizontal e vertical; 
• Proteção para tampa do receptor (tamper switch); 
• Possuir suporte para fixação com hastes para parede ou teto. 
• Fabricante: Rokonet modelo RK7275ou similar 
• Tipo: Sensor ativo duplo feixe - uso externo 
• Alcance mínimo do sensor - 20 metros; 
• Tensão de alimentação de 12 a 24 Vdc; 
• Diodo emissor de luz (LED) de indicativo de sintonia; 
• Mínimo de uma saída NF através de relé interno; 
• Duplo feixe sincronizado; 
• Resistente a sol, chuva, nevoeiro e poeira; 
• Possuir ajuste horizontal e vertical; 
• Proteção para tampa do receptor (tamper switch); 
• Possuir suporte para fixação com hastes para parede ou teto. 
• Fabricante: Rokonet modelo RK7275, Honeywell ou similar 
• Tipo: Sensor de Inclinação/Nível – Mercúrio ou Eletrônico 
• Sensor com capacidade para detecção inclinação de equipamentos (cofres, armários, etc); 
• Possuir contato para conexão com a central de alarme; 
• Alta sensibilidade; 
• Fixação por meio de parafusos ou outro recurso previamente aprovado pelo Banco do 

Brasil. 
• Tipo: Sensor magnético. 
• Sensor com capacidade para detecção de abertura de portas, janelas e portas fortes, do 

tipo contato; 
• Distância de comutação (Gap) de 03 (três) cm; 
• Fixação por meio de parafusos ou outro recurso previamente aprovado pelo Banco do 

Brasil. 
• Fabricante: Hoeywell,  modelo PAL-TWH ou similar 
• Tipo: Sensor de Quebra de Vidro, com fio: 
• Sensor para identificação de quebra de vidros planos, temperados, laminados etc.; 
• Possuir microprocessador para análise dos sinais recebidos; 
• Possuir detecção dupla acústica com supervisão microprocessada, capaz de identificar 

sinais de baixa e alta freqüência; 
• Possuir microfone omni-direcional; 
• Ser imune a ocorrências de falsos alarmes causadas por toque de telefones celulares (altas 

freqüências), passagem de veículos pesados (baixas freqüências) etc.; 
• Possuir raio de detecção mínimo de 08 metros. 
• Fabricante: Rokonet modelo RG71FM, Honeywell ou similar 
• Tipo: Sensor de Alarme de Presença – Infravermelho com tecnologia Quad –  Anti-

mascaramento, com fio: 
• Possuir duplo sensor piroelétrico PIR – tecnologia Quad (dois elementos separados) 
• Possuir alcance do sensor de, no mínimo, 10 m e abertura mínima de 85°; 
• Compensação real de temperatura; 
• Ajuste de sensibilidade automática; 
• Temperatura de operação de, no mínimo: 0°C a 55°C com umidade relativa do ar cerca de 5 

a 95%; 
• Possuir tecnologia de anti-mascaramento por meio de infravermelho ativo; 
• Possuir solução para filtragem/supressão de luz branca; 
• Possibilitar ajuste do alcance da tecnologia micro-ondas; 
• Processamento de sinal de interferência antifluorescente; 
• Possuir imunidade à interferência de RF; 
• Possuir imunidade à interferência magnética; 
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• Possuir sinalização (led) com indicações de detecção; 
• Possuir sensor de violação de tampa (tamper switch) e tamper de teto, enviando um sinal de 

alerta para o monitoramento, caso o detector seja retirado da posição instalada, mesmo 
sem rompimento da fiação 

• Possuir total imunidade contra travamentos através de campo eletromagnéticos, não será 
permitido o uso de detectores que possuam conexão de contato seco utilizando relés 
eletromagnéticos. 

• Compatível com a central de alarme através de conexão através de Barramento “BUS” 
possibilitando o controle, auditoria e diagnósticos remotos, conforme os itens 1.1.20 e 1.1.21 

• Manter a função anti-mascaramento ativa, mesmo que o setor esteja com o alarme de 
detecção de presença desativado. 

• Fabricante: Rokonet modelo RK800QG3, Honeywell ou similar 
• Tipo: Sirene Interna e Externa 
• Sirene tipo piezelétrica, auto-alimentada, com potência sonora mínima de 110dB @ 1m e 

máxima de 120dB @ 1m, cuja instalação deverá respeitar os limites da legislação local, com 
programação para funcionamento de 01 (um) até 20 (vinte) minutos. Deve ser instalada em 
caixa blindada resistente à intempéries e possuir chave com fechadura para desativação em 
caso de corte ou manutenção; 

• Fabricante: Harici ou similar 
• Tipo: acionador manual. 
• Deve possuir contatos normalmente aberto (NA), normalmente   Fechado (NF) e Comum 

(C), além de contatos banhados em prata. 
• Fabricante: ATD Shelter ou similar. 
• Aplicação: Alarme. 
 
72. CABO DE FIBRA ÓPTICA 
• Tipo: Multímodo, mínimo de 6 fibras, 62,5µm, capacidade para tráfego de redes de dados 

convencionais e de alta velocidade como Fast Ethernet 100BaseFX, FDDI, ATM 155 e 622 
Mbps e Gigabit Ethernet 1000BaseSX/LX. 

• Fabricante: Furukawa ou similar 
• Aplicação: Enlace lógico e backbones. 
 
73. PRODUTO: CABO ISOLADO EPR 
• Tipo: Isolação de XLPE com cobertura de PVC. Cabos de potência com isolação extrudada 

de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 1kV, com para tamanhos diversos. 
• Fabricante: PIRELLI, ALCOA ou equivalente. 
• Aplicação: Circuitos alimentadores. 
 
74. PRODUTO: Hastes de aterramento 
• Tipo: Cantoneira zincada.  
• Fabricante: Termotécnica ou similar 
• Aplicação: Aterramento do grupo medidor. 
 
75. DISTRIBUIDOR ÓPTICO  
• Tipo: Compatível com o padrão 19" deve permitir  configurações escalonáveis de 6  em 6 

fibras até a capacidade máxima. 
• Fabricante: FURUKAWA ou similar. 
• Aplicação: Sistema comunicação. 
 
76. PRODUTO: CORDÃO ÓPTICO 
• Tipo: Cordão duplex multímodo SC/LC, 62,5/125  
• Fabricante: Furukawa ou similar 
• Aplicação: Terminação de cabos de fibra óptica. 
 
77. PRODUTO: APARELHO TELEFÔNICO TIPO GÔNDOLA. 
• Tipo: Deve possuir acionador no fone (tecla liga/desliga); Suporte para instação em parede; 

Cabo telefônico ligado diretamente ao fone. 
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• Fabricante: INTELBRÁS ou equivalente. 
• Aplicação: Comunicação distribuidores. 
 
78. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 
• Tipo: Auto Colante  
• Fabricante: Brady  ou Panduit  
• Aplicação:  Rede de lógica/elétrica/QFRLs/Racks 
 
79. PRODUTO: CONECTOR MACHO FIXO + GIRATÓRIO  
• Tipo: Conector para sealtubo macho fixo + giratório em dimensões diversas. 
• Aplicação: Tubulações. 
 
80. ANEL DE REGULAGEM 
• Tipo: Anel de regulagem aparafusado para nivelação das placas no piso. 
• Fabricante: WETZEL ou similar 
 
81. CAIXA EM TERMOPLÁSTICO: 
• Tipo: Caixa com alta resistência mecânica e térmica. 
• Aplicação: Cabeamento 
 
82. PLACA PARA CAIXA DE PISO 
• Tipo:placa em aço inox lustro unha dupla para 2 tomadas 2P+T 
• Tipo: placa em aço inox lustro unha simples para duas tomadas RJ-45. 
• Fabricante: Wetzel ou similar. 
• Aplicação: Caixas de piso para rede lógica. 
 
83. PRODUTO: CAIXA DE DERIVAÇÃO 
• Tipo:  Caixa de derivação , em chapa de aço de tipos diversos. 
• Fabricante: WETZEL ou similar. 
• Aplicação: Passagem  e organização de  cabeamento. 
 
84. PRODUTO: CAIXA DE FERRO ESMALTADO 
• Tipo: Caixa de Ferro 4x2, ou 4x4 com alta resistência mecânica em ferro esmaltado. 
• Fabricante: Legrand ou equivalente. 
• Aplicação: Cabeamento. 
 
85. PRODUTO: PLUG  
• Tipo: 2P+T: 10/20A / 250V - padrão brasileiro, NBR 14.136  
• Fabricante: Pial Legrand, ou similar 
• Aplicação: Ligação de tomadas ao no-break, conexão das luminárias aos cabos de 

alimentação. 
 
86. PRODUTO: ADAPTADOR 2P+T  
• Tipo: Adaptador 2P+T /20A/250V universal, para padrão brasileiro (NBR 14136). 
• Fabricante: LEGRAND, ou similar. 
 
87. PRODUTO: CONDUTORES DE ENERGIA 
• Tipo: cabos de cobre, com isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos, 

classe de isolação 0,6/1 KV; 
• Tipo: Fios e cabos de cobre, flexíveis (encordoamento classe 4/5) com isolação de PVC não 

propagante à chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V; 
• Fabricante: PIRELLI, FICAP, ALCOA, CONDUSPAR, INDUSCABOS, IPCE, NAMBEI, 

REIPLAS ou equivalente. 
• Aplicação: Circuitos alimentadores dos quadros distribuidores e circuitos para tomadas de 

energia junto aos postos de trabalho; condutores com isolação 0,6/1 KV em instalações 
subterrâneas ou sujeitas às intempéries. 
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88. PRODUTO: CABO MULTIPLO (PP) 
• Tipo: cabo flexível multipolar (2,3 e 4 condutores isolados), isolamento a base de PVC, sem 

chumbo, antichama, classe térmica 70°C, tensão de i solamento 450/750V,      
• Fabricante: PIRELLI, FICAP, ALCOA, CONDUSPAR, INDUSCABOS, IPCE, NAMBEI, 

REIPLAS ou equivalente. 
• Aplicação: rabicho alimentadores das luminárias/rabicho de No-break, conforme 

especificações e projeto 
 
89. PRODUTO: TERMINAL DE PRESSÃO PRÉ-ISOLADO 
• Tipo: terminal tipo anel, espessura 0,81 mm, para cabos 2,5 mm², em cobre eletrolítico 

revestido de estanho por processo de eletrodeposição 
• Fabricante: AMP, INTELLI, MAGNET, ou equivalente 
• Aplicação: terminação de cabos flexíveis. 
 
90. PRODUTO: FITA ISOLANTE 
• Tipos: fita anti-chama convencional e auto fusão 
• Fabricante: PIRELLI, 3M ou equivalente 
• Aplicação: isolamento de emendas de cabos elétricos. 
 
91. PRODUTO : MODULO LÓGICO 
• Tipo: 127/220V/60hz com Display e Teclado com 8 entradas digitais e 4 saídas a Relé, 

REF.: 230 RC 6ED1052 1FB00 0BA3 
• Fabricante: SIEMENS, SCHENEIDER, WEG ou equivalente.  
• Aplicação: QCA 
 
92. PRODUTO : MÓDULO DE EXPANSÃO 
• Tipo: Com 4 entradas digitais e 4 saídas, Ref.: DM8 230R 6ED 1055 1FBOO 0BA0 
• Fabricante: SIEMENS, SCHENEIDER, WEG ou equivalente  
• Aplicação: QCA 
 
93. PRODUTO: CONTATOR 
• Tipo: Unipolar 1”NA” com tensão de comando 220VCA) 
• Fabricante: SIEMENS, HARGER, STECK ou equivalente. 
• Aplicação: QCA 
• Tipo: Bipolar 20A / 2 “NA” com tensão de comando 220VCA 
• Fabricante: SIEMENS, HARGER, STECK ou equivalente.  
• Aplicação: QCA  
 
94. PRODUTO: QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO 
• Tipo: Quadro auxiliar do quadro de comando de automatismo conforme detalhe padrão do 

Banco do Brasil. 
• Fabricante: CONECTA ou similar; 
• Aplicação: comando e automação de iluminação, botoeira e ar condicionado. 
 
95. PRODUTO: INTERRUPTOR 
• Tipo: Bipolar sob carga 20A/ 220VCA Ref.: I 15006 
• Fabricante: MERLIN GERIN ou equivalente 
• Aplicação : QCA. 
96. PRODUTO: CHAVE PACRI 
• Tipo: Chave para cortar alimentação de fechadura eletromagnética. 
• Fabricante: Automatiza ou similar 
• Aplicação: Portas de controle de acesso 
 
97. QUADRO DE COMANDO PARA ABERTURA DE PORTAS 
• Tipo: quadro de comando para permitir a abertura das portas, deve possuir Led de 

sinalização indicando o estado das portas (aberto ou fechado) montado em gabinete em aço 
com pintura epoxi. Deve possuir 8 botões do tipo NA e alimentação em 12 Vdc. 
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• Fabricante: Automatiza ou similar 
• Aplicação: sistema de controle de acesso 
 
98. PRODUTO: QUADRO TELEFÔNICO 
•  Tipo: padrão Telebrás, em chapa metálica, dimensões indicadas, de sobrepor (ou embutir), 

conforme detalhe em projeto. 
• Fabricante: TAUNUS, CEMAR ou equivalente. 
• Aplicação: quadro de distribuição dos cabos telefônicos e alojamento dos blocos 

distribuidores. 
 
99. PLACA ATM E BOTOEIRA 
• Tipo: Placa de controle da botoeira do pórtico da agência 
• Fabricante: Automatiza ou similar 
• Aplicação: Pórtico de entrada 
• Aplicação: Sistema de intercomunicação da área de segurança. 
 
100. PRODUTO: RÉGUA DE TOMADAS  
• Tipo: Extensão de 2 m em cabo PP 3 x 2,5mm² , com oito tomadas 2P + T e universal e 

proteção através de disjuntor 1P-16A, padrão IEC 947 
• Fabricante: Intelli ou equivalente 
• Aplicação: Para instalar no rack de CFTV 
 
101. PRODUTO: RACK 19” PADRÃO BANCO DO BRASIL 
• Tipo: metálico, para servidor tipo U e equipamentos de telecomunicações: 
• Dimensões: Largura externa máxima de 600 mm, com capacidade para conter 

equipamentos de largura padrão de dezenove polegadas; altura interna de 40U; altura 
externa máxima de 1950 mm; profundidade interna entre 850mm a 880mm; profundidade 
externa máxima de 900mm. 

• Funcionalidade: portas  frontal e traseira reversíveis, em  aço  perfurado  para  facilitar a 
ventilação  do  interior  do 'rack',   quando aberta a um ângulo de   90º    deve   permitir   o   
deslizamento   total   das bandejas/trilhos para fora do 'rack'. As portas deverão possuir 
símbolo (grafema) do Banco, conforme desenho 7 em anexo. 

• Segurança: portas frontal e traseira com fechadura mecânica externa, com 3 pontos de 
travamento (superior, inferior e centro), com   duas   cópias   das  chaves  correspondentes;   
tampas  laterais removíveis,  travadas pelo interior do 'rack',  de  forma a impedir sua 
remoção pela parte externa;   

• Fluxo de Ar: sistema  de  ventilação  forçada,  com 2 ventiladores instalados no teto do rack, 
dimensionados à plena renovação  do  ar  em  seu  interior,    sem   riscos  de  falhas  aos 
equipamentos por superaquecimento. Com chave seletora 110/220V, fusíveis 
independentes, interruptor único, instalados no interior do rack; 

• Bandejas: o rack deverá possuir 06 (seis) bandejas, sendo 05 (cinco) fixas e 01 (uma) 
móvel. A bandeja móvel será dotada de trava de segurança frontal e traseira e destina-se a 
instalação do teclado, 'mouse' e monitor de vídeo. As bandejas devem suportar no mínimo 
20 kg de peso, profundidade de 600 mm e possuir abertura, com furos com diâmetro 
máximo de 6 mm, para ventilação. As bandejas fixas serão instaladas na parte superior do 
rack; 

• Kit montagem: Kit para montagem e fixação de equipamentos no rack, composto de 80 
porcas tipo gaiola M5, com parafuso philips M5 e arruela lisa. 

• Trilhos: o 'rack' deve ser compatível com os trilhos dos servidores atualmente em  uso  pelo  
Banco; 

• Plano frontal e de Fundo: ajustável longitudinalmente na profundidade do 'rack', para 
permitir a fixação de trilhos telescópicos de comprimento  menor que a profundidade total do 
'rack'; 

• Alimentação: 02 (duas) réguas de tomadas, com 08 (oito) tomadas padrão brasileiro 
20A/250V, para alimentação em 110/220V. Cabos de alimentação de 2,5mm², 2m de 
comprimento e plug padrão brasileiro. Interruptor e proteção (fusível), fixado no rack 19 
polegadas; 
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• Apoio: quatro pés niveladores em sua base, reguláveis, que suportem seu peso com a 
configuração plena; 

• Detalhes construtivos: 
• -Estrutura soldada em chapa de aço de 1,5 mm de espessura; 
• -Porta frontal metálica confeccionada em chapa de aço de 1,5 mm de espessura; 
• -Tampas laterais e traseira confeccionadas em chapa de aço de 1,2 mm de espessura; 
• - As prateleiras (móveis e fixas) devem ser em estrutura de chapa de aço de 1,5 mm de 

espessura; 
• - Pintura interna e externa deve ser eletrostática em epoxi, cor: referência laminado 

melamínico - Perstorp PP-25 Office Gray ou Pantone 427.  
• - Possibilidade de entrada de cabos pelo teto (com tampa), pela parte inferior (com piso 

elevado) e na ausência de piso elevado pela parte inferior traseira e laterais (com tampa); 
• - Possuir 01 (um)terminal para aterramento elétrico comum de todas as partes metálicas; 
• Fabricantes: NS Telecom, Triunfo, GKC, Black Box, Knurr, ou equivalente, mediante 

homologação da DINOP. 
• Aplicação: Para colocação dos equipamentos ativos (servidor com teclado, monitor e 

mouse; switches; modens; roteador; etc), painéis distribuidores  (patch panel), assim como 
para abrigar os equipamentos de segurança, quais sejam: DVR com o Kit 
teclado/monitor/mouse, Matriz, fonte de alimentação das câmeras, no-break e baterias, 
central de alarme, etc.  

 
102. PRODUTO: FILTRO DE LINHA 
• Tipo: Módulo protetor contra surtos, tensão 127 ou 220 V (conforme projeto), com 4 

tomadas (mínimo) padrão NEMA 5-15R, cordão de 2 metros e plugue padrão 5-15P;  
• Desempenho elétrico: 2 condutores protegidos, tempo de resposta zero no modo comum, 

corrente de pico admissível (modo comum e transverso) em onda padrão 8x20µs igual a 12 
kA (127 V) ou 10 kA (220 V), capacidade energética mínima de 450 J (127 V) ou 300 J (220 
V), corrente de consumo normal de 15 A protegida por disjuntor monofásico ou bifásico 
(conforme a rede), filtro de EMI/RFI com atenuação melhor que 30 dB de 0,1 a 1 MHz, 
tensão máxima de condução para 1mA de 360 V (150 V) ou 500 V (220 V), proteção contra 
inversão de polaridade por disjuntor ou fusível em ambas as fases e indicação por led, 
indicação por led de tomadas energizadas, com garantia mínima de 3 anos. 

• Fabricante: CLAMPER, INTELLI/ELEMATTI, APC, SCINTILLA,  POWERWARE  ou similar. 
• Aplicação: para ligação entre a tomada de energia e os equipamentos a serem protegidos. 

O módulo ficará solto, junto à área de trabalho, devendo resistir ao pisoteamento, sendo 
uma unidade para cada tomada elétrica associada à uma RJ45. Para equipamentos ligados 
diretamente ao no-break, , fica dispensada a utilização de filtros.  

 
103. PRODUTO: DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA 
• Tipo: Com elemento térmico ajustável e magnético fixo. 
• Fabricante: MERLIN GERIN, GE, SIEMENS ou similar. 
• Aplicação: Quadros Gerais de Baixa Tensão, conforme projeto. 
 
104. PRODUTO: DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TERM OMAGNÉTICO 
• Tipo: Interruptor Diferencial Residual: Para corrente alternada, tensão nominal 220V, bipolar 

/ tetrapolar, proteção contra disparos intempestivos provocados por sobretensões 
passageiras, correntes de falta a terra. Corrente nominal de fuga de 30mA e corrente 
nominal de 25A / 32A / 40A / 63A / 80A.    

• Fabricante: CLAMPER, SIEMENS, WEG, STECK, ABB ou similar. 
• Aplicação: Proteção de pessoas e instalações quanto a contatos diretos e indiretos, 

conforme especificações e projeto. 
 
105. PRODUTO: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
• Tipo: padrão DIN, classe II, do tipo limitador de tensão, composto por varistor de óxido de 

zinco com capacidade de dreno de surto até 12KA a 90KA /275V. 
• Fabricante: CLAMPER, ELETROMAR ou similar. 
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• Aplicação: proteção de equipamentos elétrico-eletrônicos contra transientes de tensão 
causados por descargas atmosféricas e manobras no sistema elétrico, conforme projeto. 

 
106. PRODUTO: PÁRA RAIOS FRANKLIN 
• Tipo: 4 pontas. 
• Fabricante: Termotécnica ou similar 
• Aplicação: Captação do SPDA 
 
107. PRODUTO: MASTRO para INSTALAÇÃO DE PÁRA RAIOS FRANKLIN 
• Tipo: Estaiado. 
• Fabricante: Termotécnica ou similar 
 
108. PRODUTO: CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO RG 59 
• Tipo: conector para cabos coaxiais tipo RG-59 75 Ohms. 
• Fabricante: Belden ou similar. 
• Aplicação: CFTV. 
 
109. CABO SVGA / VGA / RGB 
• Tipo: com filtro de ferrite nas duas pontas para reduzir interferência e terminais HD15 

(DB15) nas duas pontas. 
• Ref. Conforme especificações acima 
• Aplicação: para ligação de computador/monitor ou projetor 
 
110. SONOFRETOR TIPO ARANDELA DE EMBUTIR 
• Tipo: Arandela quadrada, referencia JBL Selenium 6CO1Q / Arandela redonda, referencia 

JBL Selenium 6CO2R ou similar. 
• Especificações:  
• Tipo de alto-falante: Coaxial 6" 
• Potência RMS (W): 25 
• Potência Prog. Musical (W): 50 
• Impedância (Ohms): 8 
• SPL 1W @ 1m (dB): 90 
• Resp. Freq. @ - 10 dB (Hz): 55 - 20k 
• Diâmetro do furo no teto (mm): 205(redonda) ou 205 x 205 (quadrada) 
• Cobertura angular: 60°  
• Cor: conforme ambiente 
• Aplicação: sonorização de salas 
 
111. PRODUTO: CORDOALHA DE COBRE NU 
• Fabricante: Prysmian, Ficap, Induscabos ou equivalente. 
• Aplicação: SPDA e equipotencialização.  
 
112. TRILHO SUPORTE 35MM 
• Tipo: trilho em aço para fixação de contatores, conectores, disjuntores, reles, base de 

fusível, etc. 
• Ref. Conexel TS 32/35 
• Aplicação: quadros e racks 
 
113. PRODUTO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA DUTOS  
• Tipo: Tirantes, abraçadeiras e suspensões em ferro galvanizado. 
• Fabricante: MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente 
• Aplicação: Suporte e fixação de eletrodutos , calhas, perfilados, luminárias. 
 
114. PRODUTO: CONJUNTO DE ESTAIS 
• Tipo: Conjunto de estais com cabo de aço e suportes Ref. TEL -411 
• Fabricante: Termotécnica, ou similar 
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• Aplicação: Para raio para proteção da antena IP advantage.. 
 
115. PRODUTO: ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTRO 
• Tipo: Abraçadeira guia para mastro simples 2” TEL -330 
• Fabricante: Termotécnica, ou similar 
• Aplicação: Para raio para proteção da antena IP advantage. 
 
116. PRODUTO: PRESILHA DE FIXAÇÃO 
• Tipo: Presilha de fixação de cabo em alvenaria e telhado TEL 745 
• Fabricante: Termotécnica, ou similar 
• Aplicação: Fixação de cabo do Para raio. 
 
117. PRODUTO: CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 
• Tipo: Caixa de inspeção de aterramento PVC 300mmm TEL 550 com tampa. 
• Fabricante: Termotécnica, ou similar 
• Aplicação: Aterramento. 
 
118. PRODUTO: CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 
• Tipo: Caixa de equalização de potencial de embutir, com barra de cobre e terminais, com 

tampa cega. 
• Fabricante: Termotécnica, ou similar 
• Aplicação: Equalização de potencial de aterramentos. 
 
119. PRODUTO: LEITO METÁLICO 
• Tipo: Tipo: Leve, com longarinas 19x60mm, e travessas em perfilado metálico 19x38mm 

com as larguras indicadas na planilha, com pré galvanização a quente padrão CSN  
• Fabricante: Mega, Mopa ou similar 
• Aplicação: instalações elétricas. 

 
120. PRODUTO: LEITO METÁLICO 
• Tipo: Tipo: Médio, com longarinas 19x75mm, e travessas em perfilado metálico 19x38mm 

com as larguras indicadas na planilha, com pré galvanização a quente padrão CSN  
• Fabricante: Mega, Mopa ou similar 
• Aplicação: instalações elétricas. 
 

121. PRODUTO: LEITO METÁLICO 
• Tipo: Tipo: Pesado, com longarinas 19x100mm, e travessas em perfilado metálico 19x38mm 

com as larguras indicadas na planilha, com pré galvanização a quente padrão CSN  
• Fabricante: Mega, Mopa ou similar 
• Aplicação: instalações elétricas. 
 
122. PRODUTO: BOX RETO 
• Tipo: Tipo: Fundido em alumínio. Parafusos bicromatizados, nas bitolas indicadas na 

planilha  
• Fabricante: Wetzel, Daisa ou similar  
• Aplicação: instalações elétricas. 
 
123. PRODUTO: BOX CURVO 
• Tipo: Tipo: Fundido em alumínio. Parafusos bicromatizados, nas bitolas indicadas na 

planilha  
• Fabricante: Wetzel, Daisa ou similar  
• Aplicação: instalações elétricas. 

 
124. PRODUTO: CONDULETE DE ALUMÍNIO 
• Tipo: Tipo: Múltiplo, fundido em alumínio, com tampa de qualquer modelo, nas bitolas 

indicadas na planilha  
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• Fabricante: Wetzel, Daisa ou similar  
• Aplicação: instalações elétricas. 

 
125. PRODUTO: RODAPÉ METÁLICO 
• Tipo: Tipo: Duplo, dimensões 120x30mm, com tampa integral, em chapa de aço pré 

galvanizada a quente padrão CSN, pintadas na cor a ser definida durante a obra. 
• Fabricante: Mega, Mopa ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 

 
126. PRODUTO: RODAPÉ METÁLICO 
• Tipo: Triplo, dimensões 120x30mm, com tampa integral, em chapa de aço pré galvanizada a 

quente padrão CSN, pintadas na cor a ser definida durante a obra. 
• Fabricante: Mega, Mopa ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 

 
127. PRODUTO: DUTO DE ALUMÍNIO 
• Tipo: Simples, linha standard, dimensões 73x25mm, acabamento em pintura de fábrica com 

a cor a ser definida na obra, com tampa lisa ou ranhurada. 
• Fabricante: Dutotec ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 

 
128. PRODUTO: DUTO DE ALUMÍNIO 
• Tipo: Duplo C ou D, linha standard, dimensões 73x25mm, acabamento em pintura de 

fábrica com a cor a ser definida na obra, com tampa lisa ou ranhurada. 
• Fabricante: Dutotec ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 

 
129. PRODUTO: PLACA PARA INTERRUPTORES E TOMADAS 
• Tipo: Linha vela para fixação de até três posições para placa 4x2. 
• Fabricante: Pial ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 
 
130. PRODUTO: PLUG MACHO 
• Tipo: Três /Quatro pólos, 16A/32A, 110/130; 220/230; 380/440V; IP44, Linha Brasikon. 
• Fabricante: Steck ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 
•  
131. PRODUTO: PLUG FÊMEA 
• Tipo: Três /Quatro pólos, 16A/32A, 110/130; 220/230; 380/440V; IP44, Linha Brasikon. 
• Fabricante: Steck ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 
 
132. PRODUTO: TOMADA FÊMEA 
• Tipo: De sobrepor ou embutir. três /quatro pólos, 16A/32A, 110/130; 220/230; 380/440V; 

IP44, Linha Brasikon. 
• Fabricante: Steck ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 
 
133. PRODUTO: PROLONGADOR FÊMEA 
• Tipo: Padrão Brasileiro, NBR 14136, 2P+T, 10A. 
• Fabricante: Pial ou similar. 
• Aplicação: instalações elétricas. 
 
134. PRODUTO: CABO DE TELEFONIA 
• Tipo: CCI ou CI, com condutores de cobre de diâmetro de 0,5mm, isolamento em PVC, 

blindagem em fita de alumínio e cobertura em PVC , com as configurações conforme 
planilha. 
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• Fabricante: Furukawa, Ficap ou similar. 
• Aplicação: instalações telefônica. 
 
135. PRODUTO: CABO DE TELEFONIA 
• Tipo: CTP APL, com condutores de cobre de diâmetro de 0,5mm, isolamento em composto 

termoplástico sólido e revestimento externo tipo APL, com as configurações conforme 
planilha. 

• Fabricante: Furukawa, Ficap ou similar. 
• Aplicação: instalações telefônicas. 
 
136. PRODUTO: BLOCO DE TELEFONIA 
• Tipo: M 10 B com contato de conexão permanente. 
• Fabricante: Bargoa ou similar. 
• Aplicação: instalações telefônicas. 
 
137. PRODUTO: DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 
• Tipo: Para rack padrão 19”  com capacidade para até 24 portas e altura 1U. 
• Fabricante: Furukawa ou similar. 
• Aplicação: terminações de fibras ópticas em racks. 
•  
138. PRODUTO: KIT FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA 
• Tipo: Composto de dois adaptadores e extensões para cabo de fibra óptica duplex 

multímodo, de 62,5/125 com conectores LC ou SC para utilização de DIO. 
• Fabricante: Furukawa ou similar. 
• Aplicação: terminações de fibras ópticas. 
•  
139. PRODUTO: TRILHO ELETRIFICADO 
• Tipo: Para corrente contínua ou alternada capacidade até 20A. 
• Fabricante: Atena ou similar. 
• Aplicação: sistema de iluminação. 
 
140. PRODUTO: TRILHO DIN PADRÃO 
• Tipo: trilho para fixação de componentes elétricos. 
• Fabricante: Cemar, Conexel ou similar. 
• Aplicação: quadros elétricos. 
 
141. PRODUTO: TRANSFORMADOR 
• Tipo: Eletrônico, entrada 127 ou 220V, saída 12Vcc, com potência de 50W/300W/500W 

para alimentação de trilho eletrificado. 
• Fabricante: Hayama ou similar. 
• Aplicação: sistema de iluminação. 

 
142. PRODUTO: CABO VGA 
• Tipo: Cabo VGA para transmissão de imagem de PC para projetor, com até 20 m, com 

conectores VGA DB15 nas extremidades. 
• Fabricante: Maxprint ou similar. 
• Aplicação: transmissão de imagem. 
 
143. PRODUTO: CABO RCA 
• Tipo: Cabo coaxial para transmissão de som estéreo com conectores tipo RCA nas 

extremidades. 
• Fabricante: Maxprint ou similar. 
• Aplicação: transmissão de sinal de áudio estéreo. 
 
144. PRODUTO: CABO HDMI X HDMI 
• Tipo: Cabo HDMI X HDMI para transmissão de audio e video digital. 
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• Fabricante: Maxprint, Copartner ou similar. 
• Aplicação: Aparelhos diversos com saída HDM em aparelhos que tenham entrada HDM. 
 
145. PRODUTO: TRANSFORMADOR 
• Tipo: Eletrônico para lâmpada halógena, dicróica, com qualquer ângulo de abertura, de 20 a 

50W, tensão de entrada 127 ou 220V e tensão de saída 12V. 
• Fabricante: Philips, Intral ou similar. 
• Aplicação: sistema de iluminação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.01 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 
CAIXA D`ÁGUA D= 20 MM X 1/2" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL 
PARA CAIXA D`ÁGUA D= 20 MM X 1/2"    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Anel de vedação em borracha SBR 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 20 mm x ½” 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.00.240.6 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO 

Limpe e tire as impurezas onde será instalado o adaptador; 

Faça o furo com uma furadeira com serra copo na caixa d’água conforme 
diâmetro interno; 

Monte o adaptador mantendo o flange fixo para fora; 

Aperte manualmente, não utilize ferramenta. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.02 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 
CAIXA D`ÁGUA D= 25 MM X 3/4" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL 
PARA CAIXA D`ÁGUA D= 25 MM X 3/4"    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Anel de vedação em borracha SBR 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25mm x ¾” 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.00.245.7 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO 

Limpe e tire as impurezas onde será instalado o adaptador; 

Faça o furo com uma furadeira com serra copo na caixa d’água conforme 
diâmetro interno; 

Monte o adaptador mantendo o flange fixo para fora; 

Aperte manualmente, não utilize ferramenta. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.03 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES E ANEL 
PARA CAIXA D`ÁGUA D= 32 MM X 1" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL 
PARA CAIXA D`ÁGUA D= 32 MM X 1"    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Anel de vedação em borracha SBR 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 32mm x 1” 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.00.244.9 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO 

Limpe e tire as impurezas onde será instalado o adaptador; 

Faça o furo com uma furadeira com serra copo na caixa d’água conforme 
diâmetro interno; 

Monte o adaptador mantendo o flange fixo para fora; 

Aperte manualmente, não utilize ferramenta. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.04 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 
CAIXA D`ÁGUA D= 40 MM X 1/4" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL 
PARA CAIXA D`ÁGUA D= 40 MM X 1/4"    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Anel de vedação em borracha SBR 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 40mm x ¼” 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.00.246.5 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO 

Limpe e tire as impurezas onde será instalado o adaptador; 

Faça o furo com uma furadeira com serra copo na caixa d’água conforme 
diâmetro interno; 

Monte o adaptador mantendo o flange fixo para fora; 

Aperte manualmente, não utilize ferramenta. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.05 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 
CAIXA D`ÁGUA D= 60 MM X 2" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL 
PARA CAIXA D`ÁGUA D= 60 MM X 2"    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Anel de vedação em borracha SBR 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 60mm x 2” 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.00.250.3 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO 

Limpe e tire as impurezas onde será instalado o adaptador; 

Faça o furo com uma furadeira com serra copo na caixa d’água conforme 
diâmetro interno; 

Monte o adaptador mantendo o flange fixo para fora; 

Aperte manualmente, não utilize ferramenta. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.06 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GA LVANIZADO  
D=20 X 15 MM (3/4 X 1/2") 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 6590, ASTM A-197M, NBR 12912 e 
ANSI B 1.20.1. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZAD O D=20 X 15 
MM(3/4 X 1/2")    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 20 x 15 mm 

Ref.: 1002R 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.07 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GA LVANIZADO  
D=32 x 25 MM (1 1/4 x 1") 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZAD O D=32 x 25 
MM(1 1/4 x 1")    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 32 x 25 mm 

Ref.: 1002R 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.08 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GA LVANIZADO  
D=40 x 20 MM (1 1/2 x 3/4") 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZAD O D=40 x 20 
MM(1 1/2 x 3/4")    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 40 x 20 mm 

Ref.: 1002R 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.09 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GA LVANIZADO  
D=40 x 25 MM (1 1/2 x 1") 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZAD O D=40 x 25 
MM(1 1/2 x 1")    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 40 x 25 mm 

Ref.: 1002R 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.10 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GA LVANIZADO  
D=65 x 32 MM (2 1/2 x 1 1/4") 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZAD O D=65 x 32 
MM(2 1/2 x 1 1/4")    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 65 x 32 mm 

Ref.: 1002R 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.11 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GA LVANIZADO  
D=65 x 40 MM (2 1/2 x 1 1/2") 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZAD O D=65 x 40 
MM(2 1/2 x 1 1/2")    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 65 x 40 mm 

Ref.: 1002R 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.12 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL EM PVC MARR OM, CURTA, 32X25MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL EM PVC MARROM, CURT A, 32X25MM 
   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 32 x 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.06.676.5 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.13 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL EM PVC MARR OM, LONGA, 50X32MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL EM PVC MARROM, LONG A, 50X32MM 
   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 x 32 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.07.691.4 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.14 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              COTOVELO 45 DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=20 MM (3/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: COTOVELO 45 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=2 0 MM (3/4") 
   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 20 mm 

Ref.: 1025 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.16 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              COTOVELO 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=25 MM (1") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: COTOVELO 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=2 5 MM (1")   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 25 mm 

Ref.: 1015 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.15 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              COTOVELO 45 DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=65 MM (2 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: COTOVELO 45 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=6 5 MM (2 1/2") 
   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 65 mm 

Ref.: 1025 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.17 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              COTOVELO 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=32 MM (1 1/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: COTOVELO 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=3 2 MM (1 1/4")  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 32 mm 

Ref.: 1015 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.19 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 
              JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM RO SCA METÁLICA D= 20 MM X 1/2" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 
TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁ LICA D= 20 MM 
X 1/2" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     

Fabricada em PVC com bucha metálica de latão; 

Rosca padrão BSP (NBQ ISO 7-1); 

Diâmetros disponíveis: 20mm x ½” 

Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm (75 m.c.a./metros de coluna d'água ou 
750 kPa), em temperatura de 20ºC. 

Ref.: 35.21.778.9 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO 

Conexão soldável: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

Conexão rosqueável: 

Aplicar fita veda rosca em quantidade suficiente para conseguir vedação. Não 
use em excesso, pois causa ruptura da conexão; 

Não faça aperto excessivo, isto não garante vedação e rompe a conexão; 

Não utilize adesivo de PVC nas roscas; 

Antes de rosquear as peças, verifique o tamanho do macho metálico, caso o 
mesmo seja superior ao tamanho da bolsa da conexão é aconselhável cortar o 
excesso, caso contrário não rosqueie a peça além do batente da bolsa da 
conexão 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.18 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              COTOVELO 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=40 MM (1 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: COTOVELO 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=4 0 MM (1 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 40 mm 

Ref.: 1015 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.20 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 
              JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM RO SCA METÁLICA D= 25 MM X 1/2" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 
TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁ LICA D= 25 MM 
X 1/2" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     

Fabricada em PVC com bucha metálica de latão; 

Rosca padrão BSP (NBQ ISO 7-1); 

Diâmetros disponíveis: 25mm x ½” 

Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm (75 m.c.a./metros de coluna d'água ou 
750 kPa), em temperatura de 20ºC. 

Ref.: 35.22.782.2 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO 

Conexão soldável: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

Conexão rosqueável: 

Aplicar fita veda rosca em quantidade suficiente para conseguir vedação. Não 
use em excesso, pois causa ruptura da conexão; 

Não faça aperto excessivo, isto não garante vedação e rompe a conexão; 

Não utilize adesivo de PVC nas roscas; 

Antes de rosquear as peças, verifique o tamanho do macho metálico, caso o 
mesmo seja superior ao tamanho da bolsa da conexão é aconselhável cortar o 
excesso, caso contrário não rosqueie a peça além do batente da bolsa da 
conexão 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 

406



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.21 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 
              JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM RO SCA METÁLICA D= 25 MM X 3/4" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 
TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁ LICA D= 25 MM 
X 3/4" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     

Fabricada em PVC com bucha metálica de latão; 

Rosca padrão BSP (NBQ ISO 7-1); 

Diâmetros disponíveis: 25mm x ¾” 

Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm (75 m.c.a./metros de coluna d'água ou 
750 kPa), em temperatura de 20ºC. 

Ref.: 35.21.783.5 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO 

Conexão soldável: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

Conexão rosqueável: 

Aplicar fita veda rosca em quantidade suficiente para conseguir vedação. Não 
use em excesso, pois causa ruptura da conexão; 

Não faça aperto excessivo, isto não garante vedação e rompe a conexão; 

Não utilize adesivo de PVC nas roscas; 

Antes de rosquear as peças, verifique o tamanho do macho metálico, caso o 
mesmo seja superior ao tamanho da bolsa da conexão é aconselhável cortar o 
excesso, caso contrário não rosqueie a peça além do batente da bolsa da 
conexão 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.22 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 2 0 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 M M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 20 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.020.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.23 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 2 5 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 M M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.025.1 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.24 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 3 2 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  

1.0. NORMAS 

 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 32 M M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 32 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.032.4 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.25 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 4 0 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 40 M M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 40 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.040.5 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.26 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 7 5 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 75 M M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 75 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.075.8 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.27 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              JOELHO 90 SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC MARRO M D= 25 MM X 3/4" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626. . 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC MARROM D = 25 MM X 3/4" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 40 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 35.40.784.7 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Conexão soldável: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

Conexão rosqueável: 

Aplicar fita veda rosca em quantidade suficiente para conseguir vedação. Não 
use em excesso, pois causa ruptura da conexão; 

Não faça aperto excessivo, isto não garante vedação e rompe a conexão; 

Não utilize adesivo de PVC nas roscas; 

Antes de rosquear as peças, verifique o tamanho do macho metálico, caso o 
mesmo seja superior ao tamanho da bolsa da conexão é aconselhável cortar o 
excesso, caso contrário não rosqueie a peça além do batente da bolsa da 
conexão 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.27 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              JOELHO 90 SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC MARRO M D= 25 MM X 3/4" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  

APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.28 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARRO M D= 25 X 20 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 X 20 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 20 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.18.666.3 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.31 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 32 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 32 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 32 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.032.5 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.29 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme: P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 20 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.020.1 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.30 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.025.2 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  

 

418



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.32 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 40 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 40 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.040.6 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.33 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 60 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 60 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 60 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.060.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.34 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

 
2.0. TIPO: LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 75 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 75 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.075.9 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.35 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              MANÔMETRO, BOURDON PARA TUBULAÇÃO - 1 00MM (ESC.0 A 10KGF/M2) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 
NBR 10898 - Sistemas de Iluminação de Emergência; 
NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 
NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 
NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, imensões 
e cores; 
NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 
NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 
NBR 13714 - Instalação Hidráulica Contra Incêndio, sob comando. 
NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por Hidrantes 
e Mangotinhos; 
NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio 
NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edificações; 
NBR 9441 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 
NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio para  
Locais de Trabalho; 

.  
TIPO: MANÔMETRO, BOURDON PARA TUBULAÇÃO - 100MM (ES C.0 A 
10KGF/M2)    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Manômetro com visor de 53mm Caixa em Abs Tubo Bourdon e Conexão de 
Latão Din 17.660 Rosca Macho (Gás) 1/4”.  

Escala de 0 a 10 Kgf/m²  

Dimensões: Altura = 44mm, Largura = 52mm e Profundidade  = 27mm 

Fabricante: NIAGRARA, TELEMECANIQUE, CIWAL ou similar 

 
APLICAÇÃO: Pressurização da rede de hidrantes sistema de incêndio. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.36 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              HIDROMETRO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 
TIPO: HIDRÔMETRO    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Produto fabricado em PVC; 

Diâmetro: entrada 20mm (PEAD); saída: ¾” (roscável); 

Cor: azul; 

Classe de pressão: PN 10 (1 Mpa ou 10 kgf/cm²); 

Temperatura de serviço: 20 Cº (temperatura ambiente) 

Ref.: 27.98.450.9 

Fabricante: Tigre ou similar  

EXECUÇÃO 

1. Rosquear o Registro de Entrada no joelho utilizando fita veda rosca, 
posicionando o registro. 

2. Rosquear na entrada do Hidrômetro de 1,5m³/h o Tubete Complemento, 
utilizando os anéis de vedação, devidamente acomodados lado. 

3 . Rosquear a outra extremidade do Tubete de Complemento no joelho, na 
rosca de 1”, para o acoplamento destes dois sub-conjuntos. Obs.: Todos os 
apertos com acoplamento através de rosca devem ser realizados 
manualmente. 

4. Inserir o dispositivo Anti-fraude no interior do Registro Consumidor. 

5. Rosquear o Registro Consumidor na saída do Hidrômetro. 

6. Observe a seta indicadora de fluxo no suporte de fixação e no hidrômetro, 
ambos devem ficar alinhados conforme figura para depois ocorrer a fixação. 

7. Fixar o conjunto no suporte, utilizando as Abraçadeiras de fixação, 
observando o perfeito encaixe das saliências dos componentes nos rasgos. 

8. Inserir os parafusos e apertá-los com chave. 

9. Montar o dispositivo de medição na caixa metálica/ou plástica, utilizando 

chave especial. 

10. Conectar o tubo de PEAD Ø 20 mm no conjunto, desrosqueando a porca 
da conexão de entrada, e inserir o tubo PEAD no seu interior, rosqueando 
novamente a porca manualmente. 

11. Verificar o alinhamento do conjunto e certificar-se que o registro de entrada 

permanece na posição aberto (seta no registro indica o sentido do fluxo) – 
utilizando a chave especial. 

 
APLICAÇÃO: No ramal de entrada de água conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.37 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - PRUMADA PRIN CIPAL - CUSTO FIXO - ATÉ 3M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - PRUMADA PRINCIPAL - CUSTO FIXO - ATÉ 
3M    
JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.050.2 

Fabricante: Tigre ou similar 
 
TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 
 
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.051.1 

Fabricante: Tigre ou similar 
 
TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.37 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - PRUMADA PRIN CIPAL - CUSTO FIXO - ATÉ 3M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
 

Obs.: Composição para instalações com limite de máximo de 3m, valor fixo por 
unidade de instalação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.38 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              PONTO DE ÁGUA FRIA TUBO DE PVC SOLD E  CONEXÕES - PRUMADA 
PRINCIPAL - CUSTO VARIÁVEL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
2.0. TIPO: PONTO DE ÁGUA FRIA TUBO DE PVC SOLD E CO NEXÕES - 

PRUMADA PRINCIPAL - CUSTO VARIÁVEL    
 
JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.050.2 

Fabricante: Tigre ou similar 
 
TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 
 
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.051.1 

Fabricante: Tigre ou similar 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.38 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              PONTO DE ÁGUA FRIA TUBO DE PVC SOLD E  CONEXÕES - PRUMADA 
PRINCIPAL - CUSTO VARIÁVEL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  

 

Obs.: Composição para instalações calculadas por metro linear de instalação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.39 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO CUSTO FIX O 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO CUSTO FIXO    
JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.050.2 

Fabricante: Tigre ou similar 
TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.051.1 

Fabricante: Tigre ou similar 
TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.050.0 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.39 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO CUSTO FIX O 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Fabricante: Tigre ou similar 
JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA D= 25 MM X 3/4" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     

Fabricada em PVC com bucha metálica de latão; 

Rosca padrão BSP (NBQ ISO 7-1); 

Diâmetros disponíveis: 25mm x ¾” 

Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm (75 m.c.a./metros de coluna d'água ou 
750 kPa), em temperatura de 20ºC. 

Ref.: 35.21.783.5 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

Conexão rosqueável: 

Aplicar fita veda rosca em quantidade suficiente para conseguir vedação. Não 
use em excesso, pois causa ruptura da conexão; 

Não faça aperto excessivo, isto não garante vedação e rompe a conexão; 

Não utilize adesivo de PVC nas roscas; 

Antes de rosquear as peças, verifique o tamanho do macho metálico, caso o 
mesmo seja superior ao tamanho da bolsa da conexão é aconselhável cortar o 
excesso, caso contrário não rosqueie a peça além do batente da bolsa da 
conexão 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
 

Obs.: Composição para instalações com limite de máximo de 3m, valor fixo por 
unidade de instalação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.40 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO - CUSTO V ARIÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO - CUSTO VARIÁVEL  
JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.15.050.2 

Fabricante: Tigre ou similar 
TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.17.051.1 

Fabricante: Tigre ou similar 
TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.050.0 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.40 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO - CUSTO V ARIÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Fabricante: Tigre ou similar 
JOELHO 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA D= 25 MM X 3/4" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     

Fabricada em PVC com bucha metálica de latão; 

Rosca padrão BSP (NBQ ISO 7-1); 

Diâmetros disponíveis: 25mm x ¾” 

Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm (75 m.c.a./metros de coluna d'água ou 
750 kPa), em temperatura de 20ºC. 

Ref.: 35.21.783.5 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

Conexão rosqueável: 

Aplicar fita veda rosca em quantidade suficiente para conseguir vedação. Não 
use em excesso, pois causa ruptura da conexão; 

Não faça aperto excessivo, isto não garante vedação e rompe a conexão; 

Não utilize adesivo de PVC nas roscas; 

Antes de rosquear as peças, verifique o tamanho do macho metálico, caso o 
mesmo seja superior ao tamanho da bolsa da conexão é aconselhável cortar o 
exesso, caso contrário não rosqueie a peça além do batente da bolsa da 
conexão 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  

 

Obs.: Composição para instalações calculadas por metro linear de instalação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.44 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15 MM (1/ 2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 15705. 

.  
2.0. TIPO: REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15 MM (1/2")   
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Composição: Fabricado em liga de latão e plástico de engenharia; 

Resistência a temperatura: 120ºC; 

Classe de pressão: até 140 mca; 

 

EXECUÇÃO 

 

Registro de Gaveta é instalado como registro geral de água; 

Para instalação do registros de gaveta, base ou bruto, manter a gaveta sempre 
fechada; 

Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientação dos 
fabricantes; 

O registro de gaveta não tem lado para instalação. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.41 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE BÓIA 1", COM BALÃO PLÁSTI CO - FORNEC. E INSTALAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: REGISTRO DE BÓIA 1", COM BALÃO PLÁSTICO - FOR NEC. E 
INSTALAÇÃO    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Conexão: 1” 

Corpo reforçado, haste em latão baixa pressão - até 4,5 kg/cm2. 

Para temperaturas de até 60ºC 

Fabricante: Amanco ou similar 

 
APLICAÇÃO: Entrada de água reservatório, conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.42 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMAD A 1 1/2" - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2"  - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Medidas: 1 ½” 

Referência: 1509.C 

Acabamento: Cromado 

Modelo acabamento: Conforme projeto arquitetônico 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.43 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA 1" COM ACABAMENTO CROMADO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: REGISTRO DE GAVETA 1" COM ACABAMENTO CROMADO    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Medidas: 1” 

Referência: 1502.C 

Acabamento: Cromado 

Modelo acabamento: Conforme projeto arquitetônico 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.45 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20 MM (3/ 4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 15705. 

.  
2.0. TIPO: REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20 MM (3/4")   
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Composição: Fabricado em liga de latão e plástico de engenharia; 

Resistência a temperatura: 120ºC; 

Classe de pressão: até 140 mca; 

 

EXECUÇÃO 

Registro de Gaveta é instalado como registro geral de água; 

Para instalação do registros de gaveta, base ou bruto, manter a gaveta sempre 
fechada; 

Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientação dos 
fabricantes; 

O registro de gaveta não tem lado para instalação. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.46 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25 MM (1" ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 15705. 

.  
2.0. TIPO: REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25 MM (1")  
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Composição: Fabricado em liga de latão e plástico de engenharia; 

Resistência a temperatura: 120ºC; 

Classe de pressão: até 140 mca; 

 

EXECUÇÃO 

Registro de Gaveta é instalado como registro geral de água; 

Para instalação dos registros de gaveta, base ou bruto, manter a gaveta 
sempre fechada; 

Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientação dos 
fabricantes; 

O registro de gaveta não tem lado para instalação. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.51 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMA DA 3/4" - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4" - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Medidas: ¾” 

Referência: 1416.C 

Acabamento: Cromado 

Modelo acabamento: Conforme projeto arquitetônico 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.47 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32 MM (1 1/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 15705. 

.  
2.0. TIPO: REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32 MM (1 1/4 ")  
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Composição: Fabricado em liga de latão e plástico de engenharia; 

Resistência a temperatura: 120ºC; 

Classe de pressão: até 140 mca; 

 

EXECUÇÃO  

 

Registro de Gaveta é instalado como registro geral de água; 

Para instalação dos registros de gaveta, base ou bruto, manter a gaveta 
sempre fechada; 

Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientação dos 
fabricantes; 

O registro de gaveta não tem lado para instalação. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.48 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40 MM  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 15705. 

.  
2.0. TIPO: REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40 MM   
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Composição: Fabricado em liga de latão e plástico de engenharia; 

Resistência a temperatura: 120ºC; 

Classe de pressão: até 140 mca; 

 

EXECUÇÃO 

 

Registro de Gaveta é instalado como registro geral de água; 

Para instalação dos registros de gaveta, base ou bruto, manter a gaveta 
sempre fechada; 

Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientação dos 
fabricantes; 

O registro de gaveta não tem lado para instalação. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.49 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50 MM (2" ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 15705. 

.  
2.0. TIPO: REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50 MM (1/2")   
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Composição: Fabricado em liga de latão e plástico de engenharia; 

Resistência a temperatura: 120ºC; 

Classe de pressão: até 140 mca; 

 

EXECUÇÃO 

 

Registro de Gaveta é instalado como registro geral de água; 

Para instalação dos registros de gaveta, base ou bruto, manter a gaveta 
sempre fechada; 

Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientação dos 
fabricantes; 

O registro de gaveta não tem lado para instalação. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.50 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65 MM (2 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 15705. 

.  
2.0. TIPO: REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65 MM (2 1/2 ")  
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Composição: Fabricado em liga de latão e plástico de engenharia; 

Resistência a temperatura: 120ºC; 

Classe de pressão: até 140 mca; 

 

EXECUÇÃO 

Registro de Gaveta é instalado como registro geral de água; 

Para instalação do registros de gaveta, base ou bruto, manter a gaveta sempre 
fechada; 

Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientação dos 
fabricantes; 

O registro de gaveta não tem lado para instalação. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.52 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              RESERVATÓRIO CILINDRICO DE FIBRA DE V IDRO CAP. 1000L 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648, NBR 13210, NBR 5626. 

  
2.0. TIPO: CAIXA D’ÁGUA DE FIBRA 1000L  

   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Composição: Fibra de vidro; 

Capacidade: 1000 Litros. 

 
EXECUÇÃO: 

Transporte com segurança a Caixa até o local de instalação, evitando impactos 
e quedas que possam danificá-la. Não arraste o produto sobre superfícies com 
imperfeições, detritos, entulhos ou pedras. 

Antes de instalar a caixa é recomendável uma limpeza para eliminar qualquer 
tipo de sujeira do seu interior que possa alterar a qualidade da água. 

Para executar as furações deve ser utilizada a serra-copo compatível com o 
flange a ser instalado para as tubulações de entrada, saída, extravasor (ladrão) 
e limpeza O acabamento final deve-se ser realizado com auxilio de uma lixa. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto arquitetônico específico. 
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              RESERVATÓRIO CILINDRICO DE FIBRA DE V IDRO CAP. 1000L 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES; 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.53 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARR OM D=25 X 20 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626. 

  
TIPO: TE 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D=25 X 20 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 x 20 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.21.666.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.54 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARR OM D=32 X 25 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626. . 

.  
2.0.  TIPO: TE 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM  D=32 X 25 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 32 x 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.21.676.7 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.55 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARR OM D=40 X 32 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626. . 

.  
2.0. TIPO: TE 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D=40 X 32 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 40 x 32 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.21.683.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.56 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARR OM D=50 X 25 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626. . 

.  
TIPO: TE 90 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D=50 X 25 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 x 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.21.690.2 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.57 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA 25 X 25 MM X1/2" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

.  
TIPO: TE 90 SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA  25 X 25 MM 
X1/2" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     

Fabricada em PVC com bucha metálica de latão; 

Rosca padrão BSP (NBQ ISO 7-1); 

Diâmetros disponíveis: 25 x 25 mm x ½” 

Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm (75 m.c.a./metros de coluna d'água ou 
750 kPa), em temperatura de 20ºC. 

Ref.: 35.30.836.9 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO 

Conexão soldável: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

Conexão rosqueável: 

Aplicar fita veda rosca em quantidade suficiente para conseguir vedação. Não 
use em excesso, pois causa ruptura da conexão; 

Não faça aperto excessivo, isto não garante vedação e rompe a conexão; 

Não utilize adesivo de PVC nas roscas; 

Antes de rosquear as peças, verifique o tamanho do macho metálico, caso o 
mesmo seja superior ao tamanho da bolsa da conexão é aconselhável cortar o 
excesso, caso contrário não rosqueie a peça além do batente da bolsa da 
conexão 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.63 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 
              TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO MA LEÁVEL D=25 X 15 MM (1X 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO MALEÁVEL D =25 X 15 MM 
(1X 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 25 x 25 x 20 mm 

Ref.: 1065R 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.58 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 MM  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626. . 

.  
2.0. TIPO: TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 20 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.020.8 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.59 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
TIPO: TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.025.9 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.60 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 32 MM  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
2.0. TIPO: TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 32 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 32 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.032.1 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.61 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 40 MM  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
2.0. TIPO: TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 40 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 40 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.040.2 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.62 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 60 MM  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

1.0. NORMAS 

 Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

 

.  
TIPO: TE 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 60 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 60 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 22.20.060.7 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.64 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
2.0. TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 20 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 20 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.020.9 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.65 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
2.0. TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 25 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 25 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.025.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.66 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 32 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
2.0.  TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 32 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 32 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.032.2 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.   
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.67 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
2.0. TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 40 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 40 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.040.3 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.68 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
2.0. TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 50 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 50 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.69 
               INSTALAÇÕES DE ÁGUA - 20 

              TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme:  P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5648, NBR 
5626.  

.  
2.0. TIPO: TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM D= 75 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: 75 mm 

Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) 

Ref.: 10.12.075.6 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Corte o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas. Observe que 
o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, 
pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. 

Distribua uniformemente o Adesivo Plástico com um pincel ou com o bico da 
própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de 
adesivo. 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, 
enquanto encaixar, um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as 
peças, até que atinjam a posição definitiva. Remova o excesso de Adesivo 
Plástico e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para 
fazer o teste de pressão. 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.00 

             INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO – 21 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
1. NORMAS 

 

• NBR 10898 - Sistemas de Iluminação de Emergência;  

• NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio;  

• NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio;  

• NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
Dimensões e cores;  

• NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico;  

• NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico;  

• NBR 13714 - Instalação Hidráulica Contra Incêndio, sob comando.  

• NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos;  

• NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio  

• NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edificações;  

• NBR 17240 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio;  

• NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho;  

 
OBJETIVO 
 
As especificações seguintes têm por objetivo estabelecer características técnicas 
mínimas das Instalações de prevenção e combate a Incêndio e Pânico, de agências 
do Banco do Brasil, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 
 
MEMORIAL DOS SERVIÇOS ABRANGIDOS NAS OBRAS 
 

Instalação ou modernização do sistema de Hidrante. 
Instalação de extintores conforme normas do Corpo de Bombeiro. 
Instalação ou adaptação do sistema e saída de emergência das edificações. 
Instalação ou adequação do sistema de detecção e alarme de incêndio. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto nas instruções de 
licitação, com especial atenção as exigências do CREA; 
 
Caberá ao Construtor o fornecimento e a instalação dos materiais necessários para 
execução dos serviços, conforme especificações e/ou projetos, para o perfeito 
funcionamento da unidade contratada; 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.00 

             INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO – 21 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
Faz parte da sinalização de emergência a identificação de todos os sistemas 
hidráulicos fixos de combate a incêndio. Devendo as tubulações e acessórios 
utilizados para sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos receberem pintura 
diferenciada na cor vermelho. 
 
Os pedidos de vistoria e taxas do Corpo de Bombeiro deverão ser providenciados pela 
Contratada, sendo que o principal item relacionado à entrega da obra é a obtenção do 
AVCB. 
 
Executar a montagem de todos os componentes da instalação, devendo utilizar para 
isto, mão-de-obra especializada, sob responsabilidade de engenheiro credenciado, o 
qual dirigirá e supervisionará a execução de todos os serviços aqui especificados; 
 
O profissional tratado anteriormente deverá comprovar, através de Acervo Técnico do 
CREA, que executou obras de porte equivalente à do presente Edital. 
 
O Construtor, quando for utilizar material similar, deverá apresentar à fiscalização do 
banco em tempo hábil e por escrito, os dados do fabricante para fins de aprovação / 
homologação; 
 
No caso de divergências entre as especificações e os projetos, as dúvidas serão 
dirigidas ao GENOP/BELO HORIZONTE; 
A fiscalização da execução das instalações estará a cargo da GENOP/BELO 
HORIZONTE; 
 
As especificações, layouts ou projetos, com detalhes dos serviços, serão seguidos 
com toda a fidelidade, podendo a fiscalização impugnar serviços de montagens de 
tubulação, estruturas, equipamentos, instalações, instrumentos, etc., que não 
condigam com as mesmas; 
 
Em caso de impugnação, a firma instaladora obrigar-se-á refazer ou fornecer os 
serviços, correndo por sua conta exclusiva as despesas com a mão-de-obra, encargos 
sociais, materiais, transportes, impostos, etc; 
 
A Contratada fornecerá ao Banco, catálogos e garantias de todos os equipamentos 
utilizados, bem como dos serviços executados, com período de pelo menos 12 (doze) 
meses contados a partir da emissão do recebimento da obra.  
 
A Contratada executará ainda trabalhos complementares e/ou correlatos as 
instalações de PCIP em geral, tais como rasgos e recomposições de alvenaria, forros 
falsos, pisos, plataforma, etc., bem como arremates decorrentes das instalações 
elétricas e hidráulicas, igualmente sem qualquer custo extraordinário ao Banco. 
 
Todos esses serviços serão de total responsabilidade da Contratada, 
independentemente dos horários de trabalho (diurnos, noturnos, dias úteis ou fins de 
semana e feriados) e de materiais complementares, sem nenhum custo extraordinário 
ao Banco, além daqueles contratado; 
 
Os serviços executados deverão ser garantidos pelo prazo especificado neste Edital, a 
contar da data do recebimento da obra pela Contratante; 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.00 

             INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO – 21 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
A garantia abrangerá os reparos e substituições necessárias provenientes de falhas de 
material, montagem ou componentes defeituosos. 
 
Todos os serviços de instalações deverão ser orçados com discriminação de sistema e 
materiais, mão de obra, preços unitários e global de cada um desses sistemas; 
 
As intervenções nas instalações hidráulicas que implicarem em fornecimento de água 
da unidade, ou de setores essenciais, deverão ser agendadas com antecedência com 
a fiscalização do Banco que determinara as condições e datas para sua execução; 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.01 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 
ABRIGO METÁLICO P/MANGUEIRA DE INCÊNDIO - PORTA C/V ENTILAÇÃO E VISOR DE 

VIDRO - C/SUPORTE 1/2 LUA P/MANGUEIRA, 90 X 60 X 17  CM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalação Hidráulica Contra Incêndio, sob comando. 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, TIPO EMBUTIR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Material: Em chapas de aço carbono ou ferro galvanizado n° 20; 

Acabamento: Pintura metálica vermelha; 

Forma: Paralelepipedal; 

Dimensões: de 90 cm de altura, 60 cm de largura e 17 cm de profundidade; 

Porta: Com vidro de 3 mm, com a inscrição "INCÊNDIO" em letras vermelhas, 
com o traço de 1 cm em moldura de 7 cm de largura; fechamento 
preferencialmente com trinco; 

Ventilação: permanente; 

Suportes para mangueiras: do tipo "meia lua", basculante ou roldana. 

Fabricante: METALSAL ou similar 

 

EXECUÇÃO 

Conforme regulamentação do órgão competente 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.02 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR OU EMBUTIR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Material: Em chapas de aço carbono ou ferro galvanizado n° 20; 

Acabamento: Pintura metálica vermelha; 

Forma: Paralelepipedal; 

Dimensões: de 85 cm de altura, 40 cm de largura e 30 cm de profundidade; 

Obs.: As dimensões podem variar conforme projeto. 

Porta: Com visor redondo ou quadrado; 

Fecho: Tipo engate rápido; 

Ventilação: permanente; 

Fabricante: METALSAL ou similar 

 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por extintores, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.03 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL DO TIPO PUXE ALVANCA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
dimensões e cores; 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NBR 9441 (Substituída pela NBR 17240) - Sistemas de Detecção e Alarme de 
Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Modelo: Acionador de alarme manual endereçável. 

Tipo: Puxe alavanca de ação simples compatível com a Central de Alarme. 

Acabamento: Metálico vermelho.  

Ref.: FMM-7045  

Fabricante: Bosch ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por detecção e alarme, conforme projeto 
específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.04 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              ADAPTADOR TIPO ROSCA 5 FIOS, ENGATE R ÁPIDO (STORZ), DIÂMETRO 
63X38MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: ADAPTADOR TIPO ROSCA 5 FIOS, ENGATE RÁPIDO (S TORZ), DIÂMETRO 
63X38MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Engate Rápido 1.1/2’’ (Storz) X Rosca 2.1/2’’ Interna NBR 5 Fios por Polegada. 
- Peso: 0,6 Kg. - Material: Latão Fundido NBR 6941 - Acabamento: Usinado 

Fabricante: Mecânica Reunida ou similar 

TIPOLOGIA 

Utilizado para adaptar Válvulas para conexão de mangueiras de incêndio 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.05 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BICO SPRINKLER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 10897 – Proteção contra incêndio por chuveiro automático; 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 9441 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: BICO SPRINKLER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Modelo: Sprinkler pendente ou para cima. 

Diâmetro: 3/4". 

Acabamento: Natural.  

Temperatura de acionamento: 68° a 141° C 

Cor do Bulbo: Vermelho  

Fabricante: Firex ou similar 

TIPOLOGIA 

Utilizado na extinção de incêndio, através do disparo imediato a uma 
temperatura de 68º C ou conforme temperatura especificada em projeto. O 
calor, ao atingi-la, rompe a ampola de vidro, liberando a água armazenada na 
tubulação de incêndio. Ao liberar a água, o jato do Sprinkler colide com o 
defletor ampliando o seu alcance. 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por chuveiro automático, conforme projeto 
PCIP. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.06 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BOTOEIRA ANTI-PANICO EM CAIXA QUEBRA VIDRO (EMERGÊNCIA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: BOTOEIRA ANTI-PÂNICO EM CAIXA QUEBRA VIDRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Botoeira de emergência anti-pânico em caixa quebra vidro contato seco, 
compatível com a Central de alarme. 

Ref.: Gevi Gamma ou similar. 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios conforme projeto especifico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.07 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BOTOEIRA ANTI-PANICO EM CAIXA QUEBRA VIDRO ENDEREÇÁVEL 
(EMERGÊNCIA) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: BOTOEIRA ANTI-PÂNICO EM CAIXA QUEBRA VIDRO EN DEREÇÁVEL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Botoeira de emergência anti-pânico em caixa quebra vidro endereçável, 
compatível com a Central de alarme. 

Ref.: Bosch ou similar. 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios conforme projeto especifico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.08 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  D=20 x 15 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZAD O D=20 x 15 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Cor: vermelho 

Dimensão: 20 x 15 mm 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.09 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  D=32 x 25 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZAD O D=32 x 25 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Cor: vermelho 

Dimensão: 32 x 25 mm 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.10 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  D=40 x 20 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZAD O D=40 x 20 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Cor: vermelho 

Dimensão: 40 x 20 mm 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.11 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  D=40 x 25 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZAD O D=40 x 25 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Cor: vermelho 

Dimensão: 40 x 25 mm 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.12 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  D=65 x 32 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZAD O D=65 x 32 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Cor: vermelho 

Dimensão: 65 x 32 mm 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.13 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  D=65 x 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZAD O D=65 x 40 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Cor: vermelho 

Dimensão: 65 x 40 mm 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.14 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24 LAÇO S 24V CHAVEADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 9441  17240- Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CENTRAL DE ALARME 24 LAÇOS 24V CHAVEADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Central de alarme de incêndio 24 laços 24V 

Modelo: Chaveada 

Ref.: Gevi Gamma 

Fabricante: Gevi Gamma ou similar 

TIPOLOGIA 

A central de detecção e alarme deverá ter dispositivo de teste dos indicadores 
luminosos e dos sinalizadores acústicos.  

A central deve acionar o alarme geral da edificação, que deve ser audível em 
toda edificação. 

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede de 
tensão alternada e a auxiliar é constituída por baterias ou “no-break”. Quando a 
fonte de alimentação auxiliar for constituída por bateria de acumuladores ou 
“no-break”, esta deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de 
supervisão, sendo que no regime de alarme deve ser de no mínimo 15 minutos, 
para suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário 
para a evacuação da edificação. 

O equipamento deve ser capaz de receber informações de detectores 
automáticos, acionadores manuais, válvulas de fluxo e outros aparelhos 
chamados de dispositivos de entrada, e poder enviar alimentação para 
dispositivos de alarme como sirenes eletrônicas, avisadores áudio e visuais, 
contactores e outros chamados de dispositivos de saída. 

Atender os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 17240). 

 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por detecção e alarme, conforme projeto 
PCIP. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.15 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MICROPR OCESSADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 9441  17240- Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA (ENDEREÇAVE L) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Central de alarme de incêndio microprocessada. 

Ref.: Bosch FPD7024. 

Fabricante: Bosch ou similar 

TIPOLOGIA 

A central de detecção e alarme deverá ter dispositivo de teste dos indicadores 
luminosos e dos sinalizadores acústicos.  

A central deve acionar o alarme geral da edificação, que deve ser audível em 
toda edificação. 

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede de 
tensão alternada e a auxiliar é constituída por baterias ou “no-break”. Quando a 
fonte de alimentação auxiliar for constituída por bateria de acumuladores ou 
“no-break”, esta deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de 
supervisão, sendo que no regime de alarme deve ser de no mínimo 15 minutos, 
para suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário 
para a evacuação da edificação. 

O equipamento deve ser capaz de receber informações de detectores 
automáticos, acionadores manuais, válvulas de fluxo e outros aparelhos 
chamados de dispositivos de entrada, e poder enviar alimentação para 
dispositivos de alarme como sirenes eletrônicas, avisadores áudio e visuais, 
contactores e outros chamados de dispositivos de saída. 

Atender os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 17240). 

 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por detecção e alarme, conforme projeto 
PCIP. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.16 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Controle de nível superior ou inferior isenta de mercúrio, eletromecânica, 
contrapeso com sistema de trava. 

Fabricante: Eletromar ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.17 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CHAVE DE FLUXO ELETRÔNICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CHAVE DE FLUXO ELETRONICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Detecção de fluxo para acionamento e desligamento de moto-bomba. 

Fabricante: Magnetrol, Danfoss, Cardal ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.18 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CHAVE STORZ 1 1/2" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CHAVE STORZ 1 1/2" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: CHAVE HIDRANTE 

Dimensão:63MM 38MM 

Fabricante: KA 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.19 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CILINDRO DE PRESSÃO 6”x120cm 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CILINDRO DE PRESSÃO 6”x120mm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Cilindro de pressão com garras de fixação na parede que tem a função de 
amortecer o golpe de Ariete.  

Cor: Vermelho 

Fabricante: Metasal ou similar 

EXECUÇÃO 

Conforme regulamentação do órgão competente 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.20 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENT RÍFUGA) DE 0,5 HP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 0,5 HP 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Motor-bomba (centrifuga) para recalque de água - monofásico/trifásico 
(potência: 0,5 HP) 

Tipo: Bomba com bocais com rosca BSP 

Vazão: Conforme especificação do projeto 

Fabricante: Schneider ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.21 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENT RÍFUGA) DE 1 HP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 1 HP 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Motor-bomba (centrifuga) para recalque de água - monofásico/trifásico 
(potência: 1 HP) 

Tipo: Bomba com bocais com rosca BSP 

Vazão: Conforme especificado em projeto 

Fabricante: Schneider ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.22 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENT RÍFUGA) DE 2 HP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 2 HP 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Motor-bomba (centrifuga) para recalque de água - monofásico/trifásico 
(potência: 2 HP) 

Tipo: Bomba com bocais com rosca BSP 

Vazão: conforme especificado em projeto 

Fabricante: Schneider ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.23 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENT RÍFUGA) DE 3 HP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 3 HP  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifásico (altura manométrica: 
33 m / potência: 3 HP / vazão: 13,5 m³/h) 

Tipo: Bomba com bocais com rosca BSP 

Fabricante: Schneider ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.24 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENT RÍFUGA) DE 10 HP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 10 HP  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifásico (potência: 10 HP) 

Tipo: Bomba com bocais com rosca BSP 

Vazão: conforme especificado em projeto 

Fabricante: Schneider ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.25 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=2 0 MM (3/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=20 MM (3/ 4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 20 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.26 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=2 5 MM (1") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=25 MM (1" ) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 25 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.27 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=3 2 MM (1 1/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=32 MM (1 1/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 32 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.28 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=4 0 MM (1 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=40 MM (1 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 40 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.29 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=5 0 MM (2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=50 MM (2" ) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 50 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.30 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=6 5 MM (2 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO D=65 MM (2 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 65 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.31 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              DETECTOR OPTICO FOTOELETRICO DE FUMAÇ A E TEMPERATURA 
ENDEREÇAVEL COM BASE DE FIXAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 9441  (Substituída pela NBR 17240)- Sistemas de Detecção e Alarme de 
Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: DETECTOR OPTICO FOTOELETRICO DE FUMAÇA E TEMP ERATURA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: detector de fumaça fotoelétrico multiplexado de baixo perfil, compatível 
com a Central de alarme / comunicador contra incêndio, com LED indicador 
pisca para indicar que o detector está alimentado e o circuito está funcionando 
corretamente. 

Ref.: Bosch Modelo D7050, ou similar. 

Fabricante: Bosch ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por detecção e alarme, conforme projeto 
específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.32 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              DETECTOR OPTICO FOTOELETRICO DE FUMAÇ A ENDEREÇAVEL COM BASE 
DE FIXAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 9441  (Substituída pela NBR 17240)- Sistemas de Detecção e Alarme de 
Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: DETECTOR OPTICO FOTOELETRICO DE FUMAÇA E TEMP ERATURA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: detector de fumaça fotoelétrico multiplexado de baixo perfil, compatível 
com a Central de alarme / comunicador contra incêndio, com LED indicador 
pisca para indicar que o detector está alimentado e o circuito está funcionando 
corretamente. 

Fabricante: Bosch ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por detecção e alarme, conforme projeto 
específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.33 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃ O DE ENGATE RÁPIDO (STORZ) 
DIÂMETRO 38 mm COM REQUINTE DE DIÂMETRO DE 13 mm. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: ESGUICHO TIPO AGULHETA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Junta de união de engate rápido (STORZ) diâmetro 38mm com requinte de 
diâmetro de 13mm 

Fabricante: NAIRI ou similar 

EXECUÇÃO 

Conforme regulamentação do órgão competente 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.34 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              ESGUICHO TIPO ELKHART, JUNTA DE UNIÃO  DE ENGATE RÁPIDO (STORZ) 
REGULAVEL 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: ESGUICHO TIPO ELKHART 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Junta de união de engate rápido (STORZ)  e jato regulável. 

Fabricante: METALCASTYI ou similar 

EXECUÇÃO 

Conforme regulamentação do órgão competente 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.35 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACI DADE 10 LITROS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 

NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
dimensões e cores; 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 LITROS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Extintor portátil com 10 litros de água potável. 

Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e 
externamente, por processo eletrostático e rotulação por processo de 
serigrafia. 

Fabricante: Aerotex ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.36 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, 6 KG, CLAS SE BC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 

NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
dimensões e cores; 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GÁS CARBÔNICO C O2 6KG 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Extintor portátil com 06 kg de Dióxido de Carbono (CO2). Fabricado a partir de 
tubo de aço carbono sem costura SAE 1541 - médio Manganês, tratados 
termicamente por Normalização.  

Com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação adesiva 
em vinil transparente.  

Mangote de borracha com reforço em trama de aço e difusor injetado em 
Polietileno com haste de aterramento. 

Especialmente desenvolvido para combate a incêndio sem deixar resíduo. 

Fabricante: Aerotex ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.37 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, 6 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 
20BC 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 

NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
dimensões e cores; 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, 6 KG, CA PACIDADE 
EXTINTORA 20BC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Extintor portátil com 06 kg de pó BC (a base de Bicarbonato de Sódio) com teor 
de 95% de agente inibidor.  

Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo 
eletrostático e rotulação por processo de serigrafia, 

Fabricante: Aerotex ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.38 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 
              EXTINTOR PÓ ABC 6 KG, CAPACIDADE EXTI NTORA 3-A; 20-BC – CLASSE ABC 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 

NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
dimensões e cores; 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: EXTINTOR PÓ ABC 6KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3-A ; 20-BC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Extintor portátil, multiuso, com 06 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de 
Amônia) com teor de 55% de agente inibidor.  

- Atende as 03 Classes de Incêndio 

Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo 
eletrostático e rotulação por processo de serigrafia. 

Fabricante: Aerotex ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.39 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO, 2 1/ 2" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO, 2 1/2" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivos de recalque, consistindo 
em um prolongamento de diâmetro no mínimo igual ao da tubulação principal, 
cujos engates devem ser compatíveis com junta de união tipo “engate rápido” 
de DN 65mm. 

Quando a vazão do sistema for superior a 1000 LPM, o dispositivo de recalque 
deve possuir um registro de recalque adicional com as mesmas características, 
sendo que o prolongamento da tubulação deve ter diâmetro no mínimo igual ou 
superior ao existente na tubulação de recalque do sistema. 

Preferencialmente o dispositivo de recalque deve ser instalado de fronte ao 
acesso principal da edificação. 

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio público, deve 
possuir as seguintes características, conforme Figura 1: 

a) ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno; 

b) a tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar, 
identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m e 
pintada da cor vermelha; 

c) estar afastada a 0,50 m da guia do passeio; 

d) a introdução voltada para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, 
a 0,15 m de profundidade em relação ao piso do passeio; 

e) registro tipo globo angular 45º � 63mm situado a no máximo 0,50 m do nível 
do piso acabado, Classe 300. Esta Válvula deve: 

1) permitir o fluxo de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu 
adequado manuseio; 

2) vedação etileno propileno, com haste ascendente, com castelo quadrado de 
uso específico do CBMMG. 

O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificação, 
ou no muro da divisa com a rua, com a introdução voltada para a rua e para 
baixo em um ângulo de 45º e a uma altura entre 0,60m e 1,00m em relação ao 
piso do passeio da propriedade. A localização do dispositivo de recalque 
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              HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO, 2 1/ 2" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o recalque da 
água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros, 
devendo ser identificado e pintado na cor vermelha. 

O hidrante de recalque pode ser constituído de um hidrante de coluna externo, 
localizado a uma distância máxima de 10,0 metros até o local de 
estacionamento das viaturas do Corpo de Bombeiros. 

É vedada a instalação do dispositivo de recalque em local que tenha circulação 
ou passagem de veículos. 

 

Figura 1 – Dispositivo de recalque no passeio público 

EXECUÇÃO 

Conforme regulamentação do órgão competente 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.40 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 20 MM (3 /4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 20 MM (3/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 20 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 25 MM (1 ") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 25 MM (1") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 25 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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              LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 32 MM (1  1/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 32 MM (1 1/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 32 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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              LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 40 MM (1  1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 40 MM (1 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 40 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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              LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 50 MM (2 ") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 50 MM (2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 50 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 65 MM (2  1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 65 MM (2 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 65 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.46 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              MANGUEIRA DE INCENDIO, ABNT TP1 - 15M  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: MANGUEIRA DE INCENDIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Mangueira de incêndio com capa simples, tecida em fio de poliéster e tubo 
interno em borracha sintética. 

Tipo: ABNT tipo I, com engate rápido (STORZ) rosca 5 fios. 

Comprimento: 15 m. 

Fabricante: Kidde ou similar. 

EXECUÇÃO 

Conforme regulamentação do órgão competente 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.47 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              MANGUEIRA DE INCENDIO, ABNT TP1 - 20 M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: MANGUEIRA DE INCENDIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Mangueira de incêndio com capa simples, tecida em fio de poliéster e tubo 
interno de borracha sintética. 

Tipo: ABNT tipo I, com engate rápido (STORZ) rosca 5 fios. 

Comprimento: 20 m. 

Fabricante: Kidde ou similar. 

EXECUÇÃO 

Conforme regulamentação do órgão competente 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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              MANÔMETRO DIFERENCIAL PARA TUBULAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 
NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por Hidrantes 
e Mangotinhos; 
NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio para  
Locais de Trabalho; 

.  
TIPO: MANÔMETRO DIFERENCIAL PARA TUBULAÇÃO    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Manômetro diferencial, com cápsula, série standard, para aplicações de baixa 
pressão diferencial, DN 63, 100, 160 

Dupla regulagem 

Faixa de pressão diferencial de 0 ... 400 mbar  

Zero ajustável pela frente  

Proteção contra infiltração IP 66  

Caixa em aço inoxidável 

Fabricante: NIAGRARA, TELEMECANIQUE, CIWAL ou similar 

 
APLICAÇÃO: Controle de pressão sistema de incêndio. 
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               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 
Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 
NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por Hidrantes 
e Mangotinhos; 
NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio para  
Locais de Trabalho; 

.  
TIPO: MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA 
    

DESCRIÇÃO   

Deve ser efetuada a verificação do funcionamento automático e funcionamento 
de todos os acessórios. Também deve ser revisada toda a infra estrutura 
elétrica, substituindo as partes danificadas e que dificultem o funcionamento. 

Deve ser efetuada lubrificação de todas as partes móveis e verificada as 
tubulações do conjunto motor-bomba. 

 
APLICAÇÃO: Controle de pressão sistema de incêndio. 
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               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=20 MM (3/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=2 0 MM (3/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 20 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=25 MM (1") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=2 5 MM (1") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 25 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.52 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=32 MM (1 1/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=3 2 MM (1 1/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 32 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.53 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=40 MM (1 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=4 0 MM (1 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 40 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.54 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=50 MM (2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=5 0 MM (2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 50 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.55 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANI ZADO D=65 MM (2 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D=6 5 MM (2 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 65 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.56 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              PAINEL REPETIDOR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio– Projeto, instalação, 
comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio 
– Requisitos (Substituindo a NBR 9441) 

NBR 9441 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; (Substituída pela 
NBR 17240) 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: PAINEL REPETIDOR DE ALARME DE INCÊNDIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

O painel repetidor é o equipamento destinado a sinalizar, de forma visual e/ou 
sonora, no local de sua instalação, ocorrências detectadas pelo sistema. 

Modelo: Painel repetidor. 

Tipo: com sirene integrada e opção de silenciar no próprio painel repetidor. 

Acionamento: Automático.  

Fabricante: SK ou similar 

Instalação: O painel não pode ser instalado próximo a materiais inflamáveis ou 
tóxicos. O local deve ser ventilado e protegido contra a penetração de gases e 
fumaça. 

Deve-se prever um espaço livre mínimo de 1m2 em frente ao painel, destinado 
à sua operação e manutenção preventiva e corretiva. 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por detecção e alarme, conforme projeto 
específico.  
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.57 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              PRESSOSTATO NA OU NF 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: PRESSOSTATO NORMALMENTE ABERTO OU FECHADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: Controle de pressão automática 

Modelo: Conforme especificado em projeto. 

Fabricante: Danfoss, Bosch ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.58 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 
              REGISTRO GLOBO ANGULAR 45G, EM LATÃO,  P/HIDRANTE DE INCÊNDIO, DN 

2.1/2" - FORNEC. E INSTALAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: REGISTRO GLOBO ANGULAR 45G, EM LATÃO, P/HIDRA NTE DE 
INCÊNDIO, DN 2.1/2" - FORNEC. E INSTALAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Válvula Angular 45º para Hidrante com Entrada 2.1/2’’ rosca interna BSP 11 
fios por polegada e Saída 2.1/2’’ rosca externa NBR 5 fios por polegada.  

Haste em Latão Fundido.  

Volante em Alumínio Fundido.  

Disco para Vedação em Latão Fundido com Borracha Vulcanizada.  

Classe 210 PSI.  

Teste Hidrostático: 400 PSI (corpo, sede e contra sede).  

Peso: 2,5Kg.  

Material: Corpo e Castelo em Latão Fundido NBR 6941.  

Acabamento: Usinado 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.59 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              SINALIZAÇÃO PCIP FOTOLUMINESCENTE HIG H TECH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil e NBR 9050/2004. 

NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
dimensões e cores; 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edificações; 

NBR 9441 (Substituída pela NBR 17240)- Sistemas de Detecção e Alarme de 
Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual e de acordo com a legislação vigente. 

 
TIPO: PICTOGRAMA - NOVO PADRÃO HIGH TECH 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Placa de acrílico liso e transparente 8mm (ou vidro temperado).   

Acabamento: Fundo em adesivo fotoluminescente 

Material dos adesivos e pictogramas: Composto de película auto-adesiva em 
PVC, com cargas, não radioativas, que absorvem luz em ambientes claros e 
mantém esta carga ativa sem a presença de luz, liberando energia luminosa 

Pictogramas: Verde fotoluminescente 

Dimensões: 20x20 cm, conforme projeto específico ou legislação vigente. 

Adesivos fixados na face posterior (porção interna) do acrílico: primeiramente 
fixar o pictograma e depois o adesivo. 

Fixação: parafusos com diâmetro de 10 ou 12 mm, com acabamento em 
botões cromados para esconder os parafusos. Os furos sob os botões devem 
ter a dimensão compatível com os parafusos de fixação; 

 

APLICAÇÃO: Uso em rotas de fuga, sinalização de incêndio. 

 Confeccionadas em acrílico ou vidro e fixadas com pinos metálicos cromados 
afastadores. 

 

Obs.: Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.60 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              SINALIZAÇÃO PCIP FOTOLUMINESCENTE PVC  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
dimensões e cores; 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: SINALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO  E PÂNICO 
FOTOLUMINESCENTE PVC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Material: PVC ou Alumínio escovado 

Dimensões: Conforme projeto ou legislação vigente. 

Cor: verde Pantone 350C, conforme manual de sinalização. 

Pictograma: Fotoluminescente 

Fabricante: APAG, RESMAT, COMITEC ou equivalente 

EXECUÇÃO   

Fixar na altura determinada pela legislação vigente. 

 
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.61 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              SIRENE 24V PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 9441  (Substituída pela NBR17240)- Sistemas de Detecção e Alarme de 
Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: SIRENE 24V PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Modelo: Avisador sonoro. 

Tipo: Externa/interna. 

Alcance: Deve ser audível em qualquer ponto do ambiente onde esteja 
instalado.  

Tensão: Tensão de operação nominal de 24Vcc. 

Som: O som e a freqüência não podem ser confundidos com outros 
sinalizadores existentes no ambiente.  

Fabricante: Gevi Gamma ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por detecção e alarme, conforme projeto 
específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.62 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              SIRENE ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE AL ARME DE INCÊNDIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 9441  (Substituída pela NBR17240)- Sistemas de Detecção e Alarme de 
Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: SIRENE ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Modelo: Sirene sonora endereçável compatível com a central de alarme. 

Alcance: Deve ser audível em qualquer ponto do ambiente onde esteja 
instalado.  

Tensão: Tensão de operação nominal de 24Vcc. 

Som: O som e a freqüência não podem ser confundidos com outros 
sinalizadores existentes no ambiente.  

Ref.: FNM-420 Bosch 

Fabricante: Bosch ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por detecção e alarme, conforme projeto 
específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.63 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

SUPORTE PARA EXTINTOR TIPO TRIPÉ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 

NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: TRIPÉ METÁLICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Tipo: Tripé ou cesta com abas nos pés. 

Material: Metálico 

Execução: Fixado no piso com parafusos e buchas. 

Fabricante: KIDDE ou similar. 

 
APLICAÇÃO: Suporte dos extintores. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.64 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 

NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Tipo: Confeccionado em material metálico 

Modelo: Suporte de parede para extintor universal. 

Execução: Fixado na alvenaria ou concreto com parafusos e buchas. 

Fabricante: KIDDE, Aerotex ou similar 

 
APLICAÇÃO: Suporte dos extintores. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.65 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TAMPÃO DE HIDRANTE DE RECALQUE DE CAL ÇADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02  

 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: TAMPÃO DE HIDRANTE DE RECALQUE DE CALÇADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo: A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material 
similar, identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 
m e pintada da cor vermelha; 

Fixação: Deve estar afastada a 0,50 m da guia do passeio; 

Fabricante: Aerotex ou similar 

  
APLICAÇÃO: Proteção contra Incêndios por hidrantes, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.66 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D = 20 MM (3/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D= 20 MM (3/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 20 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.67 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D = 25 MM (1") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D= 25 MM (1") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 25 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.68 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D = 32 MM (1 1/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D= 32 MM (1 1/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 32 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.69 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D = 40 MM (1 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D= 40 MM (1 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 40 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.70 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D = 50 MM (2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D= 50 MM (2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 50 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.71 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D = 65 MM (2 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: TE 90 DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO D= 65 MM (2 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 65 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.72 

              INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 
TESTE DE ESTANQUEIDADE E PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE I NCÊNDIO COM 

FORNECIMENTO DE LAUDO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: TESTE DE ESTANQUEIDADE E PRESSURIZAÇÃO DA RED E DE INCÊNDIO 
COM FORNECIMENTO DE LAUDO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

A CONTRATADA deverá incluir em sua Proposta o fornecimento e utilização, 
sob sua supervisão e ônus, os instrumentos e demais dispositivos necessários, 
que serão utilizados durante a execução dos ensaios de vazões e pressões 
dos sistemas. Todos os instrumentos de precisão e demais aparelhagens 
necessários à realização dos ensaios e testes deverão ter as precisões 
exigidas pelas normas e aferidas em Institutos Oficiais, com tempo decorrido 
entre a data da aferição e o teste inferior a seis meses. 

  
APLICAÇÃO: Nas redes de chuveiros automático, bombas e hidrantes de combate a 
incêndio. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.73 

              INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 
TESTE DE INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E VALIDADE DE EQUI PAMENTOS COM 

FORNECIMENTO DE LAUDO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

NBR 10898 - Sistemas de Iluminação de Emergência; 

NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 

NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, 
dimensões e cores; 

NBR 13435 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13437 - Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13714 - Instalação Hidráulica Contra Incêndio, sob comando. 

NBR 13714 - Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por 
Hidrantes e Mangotinhos; 

NBR 14349 - União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de 
ensaio 

NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edificações; 

NBR 17240 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio 
para Locais de Trabalho. 

 
TIPO: TESTE DE INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E VALIDADE D E EQUIPAMENTOS 
COM FORNECIMENTO DE LAUDO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

A CONTRATADA deverá efetuar ensaios de funcionamento, diagnósticos, 
calibragem, testes de mangueira, validade de extintores, regulagem e limpeza 
dos sistemas de prevenção, sinalização, detecção e alarme de incêndio e 
pânico com emissão de laudo apontando as falhas apresentadas. 

 

Após qualquer alteração no projeto e a cada manutenção, deve ser 
apresentado relatório de manutenção assinado, citando as condições de 
funcionamento do sistema, registrando data, hora do serviço e período de 
garantia dos serviços executados; 

Realizar a limpeza dos componentes do sistema (se necessário); 

Em caso de alteração de layout o sistema de detecção e alarme de incêndio 
deve ser atualizado; 

A contratada é responsável pela manutenção preventiva e corretiva do sistema 
de detecção, alarme e combate a incêndios. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.73 

              INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 
TESTE DE INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E VALIDADE DE EQUI PAMENTOS COM 

FORNECIMENTO DE LAUDO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

Roteiro mínimo de manutenção preventiva: 

 

Medição da corrente dos sistemas em cada circuito, comparar com a medição 
anterior; 

Verificação da supervisão de cada circuito; 

Verificação visual do estado geral dos componentes da central; 

Verificar carga das baterias; 

Medição da tensão da fonte primária; 

Ensaio funcional por amostragem com gás apropriado, fonte de calor, ou 
procedimento documentado, recomendado pelo fabricante, no mínimo 25% do 
total de detectores; 

Ensaio de todos acionadores manuais do sistema; 

Ensaio funcional de todos sinalizadores; 

Ensaio funcional de todos os comandos, incluindo sistemas de combate a 
incêndio; 

Ensaio funcional dos painéis repetidores; 

Verificar se houve alteração nas dimensões da área protegida, ocupação, 
utilização, equipamentos, ventilação, piso elevado, forro ou criação de novas 
áreas em relação a última revisão do projeto; 

Verificação de danos na rede de eletrodutos ou fiação. 

 

  
APLICAÇÃO: Em todas as instalações e equipamentos de prevenção, detecção, 
alarme, sinalização de combate a incêndio e pânico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.74 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D =20 MM(3/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5580 e NBR 
5590 

 

 
TIPO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D=20 MM(3 /4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Galvanizado sem costura, com rosca na extremidade 

Dimensão: D = 20mm, comprimento = 6m 

Cor: Vermelho 

Fabricante: SCHEDULE ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.75 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D =25 MM(1") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5580 e NBR 
5590 

 

 
TIPO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D=25 MM(1 ") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Galvanizado sem costura, com rosca na extremidade 

Dimensão: D = 25mm, comprimento = 6m 

Cor: Vermelho 

Fabricante: SCHEDULE ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.76 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D =32 MM(1 1/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5580 e NBR 
5590 

 

 
TIPO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D=32 MM(1  1/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Galvanizado sem costura, com rosca na extremidade 

Dimensão: D = 32mm, comprimento = 6m 

Cor: Vermelho 

Fabricante: SCHEDULE ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.77 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D =40 MM(1 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5580 e NBR 
5590 

 

 
TIPO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D=40 MM(1  1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Galvanizado sem costura, com rosca na extremidade 

Dimensão: D = 40mm, comprimento = 6m 

Cor: Vermelho 

Fabricante: SCHEDULE ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.78 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D =50 MM(2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5580 e NBR 
5590 

 

 
TIPO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D=50 MM(2 ") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Galvanizado sem costura, com rosca na extremidade 

Dimensão: D = 50mm, comprimento = 6m 

Cor: Vermelho 

Fabricante: SCHEDULE ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.79 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D =65 MM(2 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5580 e NBR 
5590 

 

 
TIPO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D=65 MM(2  1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Galvanizado sem costura, com rosca na extremidade 

Dimensão: D = 65mm, comprimento = 6m 

Cor: Vermelho 

Fabricante: SCHEDULE ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.80 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D =75 MM(3") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 5580 e NBR 
5590 

 

 
TIPO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D=75 MM(3 ") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Galvanizado sem costura, com rosca na extremidade 

Dimensão: D = 75mm, comprimento = 6m 

Cor: Vermelho 

Fabricante: SCHEDULE ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.81 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE M ETAL, D= 20 MM (3/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE METAL, D=  20 MM (3/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 20 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.82 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE M ETAL, D= 25 MM (1") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE METAL, D=  25 MM (1") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 25 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.83 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE M ETAL, D= 32 MM (1 1/4") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE METAL, D=  32 MM (1 1/4") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 32 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.84 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE M ETAL, D= 40 MM (1 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE METAL, D=  40 MM (1 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 40 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.85 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE M ETAL, D= 50 MM (2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE METAL, D=  50 MM (2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 50 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.86 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE M ETAL, D= 65 MM (2 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

  
TIPO: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, ANEL DE METAL, D=  65 MM (2 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Definição: Conexões NPT-Média pressão para aplicações até 300lb em 
temperatura ambiente. 

Acabamento: galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente) 

Dimensão: 65 mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Tupy ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-21.87 
               INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - 21 

              VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VER TICAL D= 65 MM (2 1/2") 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL D=  65 MM (2 1/2") 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Corpo: PP/ PTFE/ PEAD 

Vedação: Epdm/ Viton  

Conexão: Rosca/ Flange/ Solda 

Dimensões: 65mm 

Cor: Vermelho 

Fabricante: Termoplast  

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.01 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PONTA E BOLSA  SOLDÁVEL DE PVC BRANCO - 

50X40MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PONTA E BOLSA SOLDÁVE L DE PVC 
BRANCO - 50X40MM    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 27.39.692.5 

Fabricante: Tigre ou similar      

 

EXECUÇÃO 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

554



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.02 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              CAIXA SIFONADA COM 3 OU 5 SAÍDAS COM CAIXILHO E TAMPA METÁLICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: CAIXA SIFONADA COM 3 OU 5 SAÍDAS COM CAIXILHO  E TAMPA 
METÁLICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Tipo: Em PVC branco rígido,100x100x50mm  

Porta grelha prata e grelha alumínio redonda 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo 

Ref.: 27.01.999.4 

Fabricante: TIGRE ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.03 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              CAIXA SIFONADA DE PVC - 100X100X50MM C/GRELHA E PORTA GRELHA 
METÁLICOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: CAIXA SIFONADA DE PVC - 100X100X50MM C/GRELHA  E PORTA GRELHA 
METÁLICOS    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Tipo: Em PVC branco rígido, 100x100x50mm  

Porta grelha prata e grelha alumínio quadrados 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo 

Ref.: 27.01.997.8 

Fabricante: TIGRE ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.04 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              CAIXA SIFONADA DE PVC - 150MM C/ SAÍD A 75MM C/ GRELHA E PORTA 
GRELHA METÁLICOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: CAIXA SIFONADA DE PVC - 150MM C/ SAÍDA 75MM C / GRELHA E PORTA 
GRELHA METÁLICOS    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Tipo: Em PVC branco rígido, 150x185x75mm  

Porta grelha prata e grelha alumínio quadrados 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo 

Ref.: 27.12.522.0 

Fabricante: TIGRE ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-20.05 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              CAIXA SIFONADA DE PVC - 150X150X50MM C/GRELHA E PORTA GRELHA 
METÁLICOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: CAIXA SIFONADA DE PVC - 150X150X50MM C/GRELHA  E PORTA GRELHA 
METÁLICOS    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Tipo: Em PVC branco rígido, 150x150x50mm  

Porta grelha prata e grelha alumínio quadrados 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo 

Ref.: 27.06.870.7 

Fabricante: TIGRE ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.06 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              CURVA 90 CURTA PONTA BOLSA E VIROLA D E PVC BRANCO D=40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: CURVA 90 CURTA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO D=40 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 27.41.040.5 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.07 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              CURVA 90 CURTA PONTA BOLSA E VIROLA D E PVC BRANCO D=100 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: CURVA 90 CURTA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO D=100 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.11.100.5 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.08 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              GRELHA METÁLICA EM FERRO PARA CANALET A DE PISO, LARGURA DE 30CM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme norma ABNT NBR 5648. 

.  
TIPO: GRELHA METÁLICA EM FERRO PARA CANALETA DE PIS O, LARGURA DE 
30CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Material: Ferro fundido 

Dimensão grelha: 100 x 30 x 5 cm 

Modelo: Grelha canaleta 

Ref.: CL300 

Fabricante: Markafer ou similar 

 
APLICAÇÃO: Escoamento de águas pluviais, conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.09 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO - D = 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO - D = 40 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 27.55.040.1 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.10 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO - D = 50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO - D = 50 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.21.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 

APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.11 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO - D = 75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO - D = 75 

MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.21.075.5 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.12 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO - D = 100 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO - D = 100 

MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.21.100.0 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico 

565



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.13 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D 

= 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC RE FORÇADO BEGE-

PÉROLA - D = 40 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.146.2 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.14 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D 

= 50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688 

 
2.0. TIPO: JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC RE FORÇADO BEGE-
PÉROLA - D = 50 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.147.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.15 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D 

= 75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC RE FORÇADO BEGE-

PÉROLA - D = 75 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.148.9 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.16 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D 

= 100 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: JOELHO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC RE FORÇADO BEGE-
PÉROLA - D = 100MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.150.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.17 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO - D = 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO - D = 40 

MM  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 27.56.040.7 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.18 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO - D = 50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO - D = 50 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.24.050.6 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.19 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO - D = 75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO - D = 75 

MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.24.075.1 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.   
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.20 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO - D = 100 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO - D = 100 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.24.100.6 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.21 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D 

= 40MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688.  

 
TIPO: JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇA DO BEGE-
PÉROLA - D = 40MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.156.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.22 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D 

= 50MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688.  

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC RE FORÇADO BEGE-

PÉROLA - D = 50MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.157.8 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.23 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D 

= 75MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC RE FORÇADO BEGE-

PÉROLA - D = 75MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.158.6 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.24 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D 

= 100MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC RE FORÇADO BEGE-

PÉROLA - D = 100MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.160.8 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta. 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.25 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JUNÇÃO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO D= 50 X 50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JUNÇÃO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO D= 50 X 50 

MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.27.694.2 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.26 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JUNÇÃO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO D= 75 X 50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JUNÇÃO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO D= 75 X 50 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.27.726.4 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.27 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JUNÇÃO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO D= 100 X 75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

  

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 

 
2.0. TIPO: JUNÇÃO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO D= 100 X 

75 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.27.747.7 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.28 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              JUNÇÃO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  BRANCO D= 100 X 100 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: JUNÇÃO 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BR ANCO D= 100 X 
100 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.27.748.5 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.29 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              LIMPEZA FOSSA SÉPTICA – ASPIRAÇÃO E D ESCARTE DO RESÍDUO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: LIMPEZA FOSSA SÉPTICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

A parte sólida deve ser retirada, através de um caminhão limpa-fossas e 
transportada para um aterro sanitário 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
   
 
  
  

582



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.30 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              LUVA DE CORRER PONTA E BOLSA SOLDÁVEL  DE PVC BRANCO D= 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: LUVA DE CORRER PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO D= 40 
MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 27.58.045.9 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.31 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRAN CO D= 50 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.30.050.9 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.32 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRAN CO D= 75 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.30.075.4 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 

585



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.33 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRAN CO D= 100 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.30.100.9 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.34 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇADO BEGE-PÉROLA 

D= 50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688.  

 
2.0. TIPO: LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO 

BEGE-PÉROLA D= 50 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.206.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.35 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇADO BEGE-PÉROLA 

D= 150 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC  REFORÇADO 

BEGE-PÉROLA D= 150 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.212.4 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.36 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO/AGUA PLUVIAL  - CUSTO FIXO - ATÉ 3M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 
 
TIPO: PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO/AGUA PLUVIAL - CUSTO  FIXO - ATÉ 3M 

 

ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE ESGOTO PREDIAL 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Ref.: EB 608  

Dimensão: D=100mm 

 
JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D = 
100MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.160.8 

Fabricante: Tigre ou similar 

 
LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.30.100.9 

Fabricante: Tigre ou similar 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.36 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO/AGUA PLUVIAL  - CUSTO FIXO - ATÉ 3M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

 
TE 90 DE REDUÇÃO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 X100 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.36.748.4 

Fabricante: Tigre ou similar      

 
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=100 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.03.103.0 

Fabricante: Tigre ou similar      

 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.36 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO/AGUA PLUVIAL  - CUSTO FIXO - ATÉ 3M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
   

Obs.: Composição para instalações com limite de máximo de 3m, valor fixo por 
unidade de instalação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.37 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO/ÁGUA PLUVIAL  - CUSTO VARIÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO/ÁGUA PLUVIAL - CUSTO  VARIÁVEL 

 

ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE ESGOTO PREDIAL 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Ref.: EB 608  

Dimensão: D=100mm 

 
JOELHO 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇADO BEGE-PÉROLA - D = 
100MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.160.8 

Fabricante: Tigre ou similar 

 
LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.30.100.9 

Fabricante: Tigre ou similar 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.37 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO/ÁGUA PLUVIAL  - CUSTO VARIÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

 
TE 90 DE REDUÇÃO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 X100 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.36.748.4 

Fabricante: Tigre ou similar      

 
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=100 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.03.103.0 

Fabricante: Tigre ou similar      

 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

593



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.37 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO/ÁGUA PLUVIAL  - CUSTO VARIÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
   

Obs.: Composição para instalações calculadas por metro linear de instalação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.38 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO/DRENO EMBUTIDO CUSTO FIXO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 
TIPO: PONTO DE ESGOTO/DRENO EMBUTIDO CUSTO FIXO 

 

ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE ESGOTO PREDIAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Ref.: EB 608  

Dimensão: D=50mm 

 

CURVA 90º LONGA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO  D=50MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.12.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 
 
LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.30.050.9 

Fabricante: Tigre ou similar      
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.38 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO/DRENO EMBUTIDO CUSTO FIXO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

TE 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=50 X 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.36.694.1 

Fabricante: Tigre ou similar      
 
JUNÇÃO INVERTIDA 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 X 50 
MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.29.746.0 

Fabricante: Tigre ou similar      
 
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.03.060.2 

Fabricante: Tigre ou similar 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.38 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO/DRENO EMBUTIDO CUSTO FIXO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

EXECUÇÃO:  

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
   

Obs.: Composição para instalações com limite de máximo de 3m, valor fixo por 
unidade de instalação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.39 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO/DRENO EMBUTIDO CUSTO VARIÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: PONTO DE ESGOTO/DRENO EMBUTIDO CUSTO VARIÁVEL  

ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE ESGOTO PREDIAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Ref.: EB 608  

Dimensão: D=50mm 

 

CURVA 90º LONGA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO  D=50MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.12.050.0 

Fabricante: Tigre ou similar 
 
LUVA SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.30.050.9 

Fabricante: Tigre ou similar      
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               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO/DRENO EMBUTIDO CUSTO VARIÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

TE 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=50 X 50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.36.694.1 

Fabricante: Tigre ou similar      
 
JUNÇÃO INVERTIDA 45 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D= 100 X 50 
MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.29.746.0 

Fabricante: Tigre ou similar      
 
TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=50 MM 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.03.060.2 

Fabricante: Tigre ou similar 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.39 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              PONTO DE ESGOTO/DRENO EMBUTIDO CUSTO VARIÁVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

EXECUÇÃO:  

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
   

Obs.: Composição para instalações calculadas por metro linear de instalação. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.40 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo “abacaxi” 

Diâmetro: 150mm 

Ref.: Ra-4 

Fabricante: Walter metais ou similar 

 
APLICAÇÃO: Decidas de águas pluviais, conforme projeto específico. 
    
 
  
   
 
  

601



 
 
CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.41 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              RALO SECO DE PVC RÍGIDO, 100 X 100 X 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: RALO SECO DE PVC RÍGIDO, 100 X 100 X 40 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Tipo: Em PVC branco rígido,100x53x40mm  

Prata c/ grelha alumínio 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo 

Ref.: 27.28.926.6 

Fabricante: TIGRE ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.42 
                INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVI AIS - 22 
              REDUÇÃO EXCÊNTRICA PONTA BOLSA E VIRO LA DE PVC REFORÇADO BEGE-

PÉROLA D= 150 X 100 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

  
2.0. TIPO: REDUÇÃO EXCÊNTRICA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC 

REFORÇADO BEGE-PÉROLA D= 150 X 100 MM  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.75.222.1 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.43 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              SIFÃO CROMADO 1 1/2" X 1" PARA LAVATÓ RIO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: SIFÃO CROMADO 1 1/2" X 1" PARA LAVATÓRIO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Sifão cromado 

Referência: 1680.C.112 

Dimensão: 1.1/2" x 1" 

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Lavatórios, conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.44 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              SIFÃO CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA PI A  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

  

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: SIFÃO CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA PIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Sifão cromado 

Referência: 1680.C.112 

Dimensão: 1. ½”  x 1. ½” 

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Pia, conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.45 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              SIFÃO CROMADO 1 1/2" X 1 1/4" PARA TA NQUE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: SIFÃO CROMADO 1 1/2" X 1 1/4" PARA TANQUE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Sifão cromado 

Referência: 1680.C.112 

Dimensão: 1. ½”  x 1. ¼” 

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Tanques, conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.46 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              TE 90 DE REDUÇÃO PONTA BOLSA E VIROLA  DE PVC BRANCO D= 75 X50 MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

.  
2.0. TIPO: TE 90 DE REDUÇÃO PONTA BOLSA E VIROLA DE  PVC BRANCO D= 

75 X50 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.36.726.3 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.47 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              TE 90 DE REDUÇÃO PONTA BOLSA E VIROLA  DE PVC BRANCO D= 100 X75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

.  
2.0. TIPO: TE 90 DE REDUÇÃO PONTA BOLSA E VIROLA DE  PVC BRANCO D= 

100 X75 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.36.747.6 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.48 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              TE 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRA NCO D=75 X 75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

   
TIPO: TE 90 PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=75  X 75 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.36.729.8 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.49 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM ANEL EXPA NSOR PARA BACIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM ANEL EXPANSOR PAR A BACIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Tubo de ligação para bacia 

Referência: 1968C 

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

  
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.50 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              TUBO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BR ANCO D= 40 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

.  
2.0. TIPO: TUBO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANC O D= 40 MM 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.11.170.0 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.51 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRAN CO D=50 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=50 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.03.060.2 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.52 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRAN CO D=75 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=75 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.03.090.4 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.53 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRAN CO D=100 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO D=100  MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.03.103.0 

Fabricante: Tigre ou similar      

  

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.54 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFO RÇADO BEGE-PÉROLA D= 40MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

  
2.0. TIPO: TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇA DO BEGE 

PÉROLA D= 40MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.05.432.3 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.55 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 
              TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFO RÇADO BEGE-PÉROLA D= 50MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

  
2.0. TIPO: TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇA DO BEGE-

PÉROLA D= 50MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.05.442.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.56 
INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - 22 

TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇADO BEGE-PÉR OLA D= 75MM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

.  
TIPO: TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇADO BE GE-PÉROLA D= 
75MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.05.452.8 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico.  
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.57 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFO RÇADO BEGE-PÉROLA D= 
100MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

 
2.0. TIPO: TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇA DO BEGE-
PÉROLA D= 100MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.05.501.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.58 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFO RÇADO BEGE-PÉROLA D= 
150MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S, NBR 8160, NBR 5688. 

  
2.0. TIPO: TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC REFORÇA DO BEGE-
PÉROLA D= 150MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e 
bolsa e virola; 

Classe de Rigidez: 23.790Pa 

Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico); 

Temperatura máxima de trabalho: 75ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 11.05.160.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.59 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              VÁLVULA AMERICANA PARA PIA 3.1/2" X 1 .1/2" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: VÁLVULA AMERICANA PARA PIA 3.1/2" X 1.1/2" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Modelo: Válvula de escoamento para pia de cozinha 3 ½” 

Referência: 1623C 

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.60 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              VÁLVULA PARA LAVATÓRIO OU CUBA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: VÁLVULA PARA LAVATÓRIO OU CUBA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Válvula de escoamento para pia de cozinha 1 ½” 

Referência: 1602 

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.61 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              VÁLVULA PARA TANQUE SEM LADRÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: VÁLVULA PARA TANQUE SEM LADRÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Válvula de escoamento para pia de cozinha 1 ¼” 

Referência: 1605.C.114 

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-22.62 
               INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA IS - 22 

              VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    

Tubos e conexões fabricados de PVC rígido na cor branca; com ponta e bolsa 
e virola; 

Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica (com anel de borracha). 

Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

Superfície interna lisa. 

Ref.: 26.01.100.0 

Fabricante: Tigre ou similar 

 

EXECUÇÃO: 

Junta soldável: 

Utilizando uma lixa, tire o brilho das superfícies a serem soldadas para 
aumentar a área de ataque do adesivo. 

Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora, eliminando impurezas 
e gorduras. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável 
sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. 

Distribua uniformemente o adesivo com o pincel ou com o bico da própria 
bisnaga nas superfícies a serem soldadas. Evite excesso de adesivo. 

Encaixe as partes e remova qualquer excesso de adesivo. 

Junta elástica: 

Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da 
bolsa 

Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo 

Aplique a Pasta Lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não use óleo ou 
graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Faça um chanfro na ponta do 
tubo para facilitar o encaixe 

Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de 
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência 
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para 
a dilatação da junta 

 
APLICAÇÃO: Conforme projeto específico. 
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DIRETORIA DE LOGÍSTICA / CSL BELO HORIZONTE – MG 
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO                                                        S- 26.00 
 

 
 

1. UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO DOMÉSTICO 
 
1.1. Definição 
Aparelho projetado para proporcionar condições de conforto térmico a um ambiente fechado.  
Compõe-se de um sistema de refrigeração com condensação a ar, dotado de elementos que 
executam a circulação e limpeza do ar, incluindo ou  não renovação de ar e aquecimento.   
Podem ser do tipo monobloco ou modular, sendo concebidos para instalação aparente, sem 
dutos. 
Os condicionadores do  tipo monobloco, comercialmente conhecidos como aparelhos de 
janela, são instalados, em janelas, paredes ou consoles. 
Os condicionadores modulares, comercialmente conhecidos como “minisplit” ou “split”, são 
constituídos de uma ou mais unidade interna(evaporadora) interligada a uma unidade externa 
(condensadora).  A interligação se dá através de  tubos de cobre, por onde circula o fluido 
frigorígeno (refrigerante).   
 
1.2. Normas aplicáveis 
Os  condicionadores devem atender as seguintes normas brasileiras, ou a normas estrangeiras 
comprovadamente equivalentes ou superiores: 
• NBR 5858 – Condicionador de ar doméstico – Especificação; 
• NBR 5882 – Condicionador de ar doméstico – Determinação das características – 
Método de Ensaio; 
• NBR 6675 – Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico (tipo 
monobloco ou modular); 
• NBR 9318 – Condicionadores de ar domésticos – Requisitos de segurança elétrica 
– Especificação; 
• NBR 9327 – Condicionadores de ar domésticos – Ensaios de segurança elétrica – 
Método de  ensaio; 
• NBR 12010 – Condicionador de ar doméstico – Determinação do coeficiente de 
eficiência energética – Método de ensaio. 
 
1.3. Alimentação Elétrica 
             Até a capacidade de 36.000 Btu/h (3 TR), será monofásica/bifásica.  Acima dessa 
capacidade, até o limite de 60.000 Btu/h (5 TR), será trifásica com dispositivo de proteção 
contra falta e inversão de fases, quando dotado de compressores rotativos ou orbitais do tipo 
espiral (“scroll”). 
             Nota:  Preferencialmente, os componentes responsáveis pela operação e proteção dos 
condicionadores serão fornecidos montados em fábrica.  Admitir-se-á montagens em campo, 
somente se constar no Manual de Instalação e Operação do fabricante, instruções detalhadas 
(com desenhos, esquemas, etc.) em português. 
 
1.4. Gabinete/Chassis 
Confeccionados em chapa de aço-galvanizado tratada contra corrosão, ou em plástico 
de engenharia de alta resistência.  Serão dotados de meios para escoamento ou 
remoção automática de condensado.  Deverão possuir aletas para direcionamento do 
ar de insuflamento.  No caso de condicionadores do   tipo monobloco, o chassis 
deverá ser deslizante. 
 
 
1.5. Serpentinas Evaporadoras/Condensadoras 
Cada serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 24 bar 
(350 psi). 
a) Evaporadoras:  Tubos de cobre sem costura, mecanicamente expandidos contra 
aletas de alumínio. 
b) Condensadoras: Possuirão subresfriador incorporado.  Admitirse-á dois tipos de 
serpentinas, ambas confeccionadas de tubos sem costura mecanicamente expandidos 
contra aletas. 
• Quando de metais similares, serão do tipo alumínio/alumínio ou cobre/cobre. 
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DIRETORIA DE LOGÍSTICA / CSL BELO HORIZONTE – MG 
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO                                                        S- 26.00 
 

 
 

• Quando de metais dissimilares, os tubos serão de cobre e as aletas de alumínio, tratadas 
contra corrosão galvânica. 
Obs.:  - o tratamento anticorrosivo das aletas dos condensadores só se aplica a 
condicionadores do tipo modular. 
 
1.6. Dispositivo de expansão 
Poderá ser  tubo capilar, dispositivo com orifício(s) calibrado(s), válvula de expansão 
termostática ou válvula de expansão automática.  
 
1.7. Filtros de ar 
Fixos, planos, com meio filtrante viscoso ou seco, constituídos de fibras sintéticas, 
fibras de vidro, celulose ou feltros. Eficiência mínima 30%, gravimétrico, conforme 
norma ASHRAE 52 /“Gravimétrico” , classificação G0 segundo ABNT. 
 
1.8. Compressor 
Hermético,  rotativo, ou orbital do tipo espiral, comercialmente conhecido como “scroll”,  
com dispositivo que proteja o motor elétrico contra sobreaquecimento decorrente de 
sobrecarga ou partidas sucessivas. 
 
1.9. Refrigerante 
R – 22, R – 407C, R – 410A  ou R-417A. 
 
1.10. Módulo de operação e controle 
Totalmente eletrônico, acionado por controle remoto sem fio, com as seguintes 
funções, todas manuais e programáveis: 
• liga/desliga (manual ou via programação horária - diária); 
• seleção do modo ventilação/refrigeração/aquecimento; 
• seleção da velocidade do ar; 
• seleção da temperatura; 
O equipamento não poderá perder a programação nem parar o relógio interno, no 
caso de falta de energia elétrica, por um período ininterrupto de até 12 (doze) horas. 
Opcionalmente, o condicionador poderá possuir as seguintes funções: 
• aquecimento; 
• dispositivo para renovação do ar; 
• indicação do nível de carga da bateria do módulo de operação e controle. 
 
2.0. UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO “FAN-COIL” 
 
Os condicionadores deverão ter padrão de especificação conforme Caderno de 
Encargos do Banco do Brasil, sendo fornecidos com as seguintes especificações: 

 

2.1. ESPECIFICAÇÃO 
 
São os seguintes os fabricantes de equipamentos aceitos para este Empreendimento: 
 
- BRYANT 
- HITACHI 
- TRANE 
- CARRIER 
 
Os condicionadores de ar tipo Fan-Coil, deverão ter ventilador ou ventiladores com 
rotor tipo Sirocco de dupla aspiração, gabinete isolado termicamente, providos de 
filtros G0 e G3.  
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O gabinete deverá ser metálico construído em chapas tratadas contra corrosão com pintura 
eletrostática esmaltada com isolamento térmico de poliuretano expandido e revestimento 

interno de chapa  galvanizada com tratamento anticorrosivo. 
 
A bandeja de água condensada deverá ter tratamento anticorrosivo, ser isolada e 
impermeabilizada, com a posição de dreno para manter a bandeja sempre seca, sem 
acúmulo de água. 
 
A velocidade de descarga não deverá ser superior a 7,5 m/s. 
 
O rotor deverá ser balanceado estática e dinamicamente e, os mancais deverão ser 
auto lubrificantes e blindados. 
 
As serpentinas deverão ser constituídas por tubos de cobre, com aletas de cobre ou 
alumínio espaçadas no máximo 1/8”, perfeitamente fixadas aos tubos por meio de 
expansão mecânica dos tubos. Deverão ser completamente drenáveis. As cabeceiras 
deverão ser construídas em chapa de alumínio duro. Os coletores deverão ser 
construídos com tubos de cobre e com luvas soldadas nas pontas para adaptação à 
rede hidráulica. A velocidade de ar, na face da serpentina, não deverá provocar o 
arraste de condensado para os dutos. A velocidade de face deve ser inferior a 2,5 m/s. 
 
As unidades condicionadoras deverão ser fornecidas divididas para montagem na 
obra, separadas em dois módulos (módulo ventilador e módulo serpentina). 
 
A serpentina deverá ser testada com uma pressão mínima de 20 kgf/cm2. 
 
2.2. ELÉTRICA 
 
A tensão de alimentação dos Fan-Coil’s será 220V-3∅-60Hz. 
 
2.3. CONTROLE 
 
O sistema de controles será do tipo DDC, tendo como característica principal a 
inteligência distribuída, proporcionando uma total flexibilidade e segurança ao sistema. 
Todos os controladores serão autônomos e com inteligência própria.  
 
3.0. UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO “SELF-CONTAINED”  
 

Os condicionadores deverão ter padrão de especificação conforme Caderno de 
Encargos do Banco do Brasil, sendo fornecidos com as seguintes especificações: 

 
3.1. Definição: 
 
Equipamento de condicionamento do ar, acionado eletricamente (alimentação trifásico) 
consistindo em uma ou mais partes que incluem uma serpentina de ar interna, um 
compressor, um condensador e dispositivo de expansão. Estas partes estabelecem, 
que sozinhas ou em combinação com outros equipamentos, as funções de circulação 
e limpeza, desumidificação, resfriamento e eventualmente o aquecimento do ar, sobre 
condições controladas, que para conforto humano ou algum processo produtivo. 
Quando o equipamento é dividido, as partes são projetadas para serem usadas em 
conjunto e são interligadas pôr tubos de cobre, pôr onde circula o fluido frigorígeno 
(refrigerante). Comercialmente, tal equipamento é conhecido como “self-contained”. 
“splitão” ou “roof-top”. 
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3.2. Normas aplicáveis: 
 
Os condicionadores devem atender as seguintes normas: 
•NBR 10142 – Condicionador do tipo compacto – Ensaios de aceitação em fábrica; 
•NBR 11215 – Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor - 
Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento; 
•ANSI S 12.32.90 – “precision methods for the determination of sound power levels of 
discrete-frequency and narrow-ban spources in reverberation rooms”; 
•ISO 3741-99 – “Determination of sound power levels of noise sources using sopund 
pressure – Precision methods for reverberation rooms; 
•ARI 270-95 – “Sound rating of outdoor unitary equipment” 
•ARI 275-97 – Aplication ou sound rating levels of outdoor unitary equipament” 
 
3.3. Gabinete: 
 
Confeccionados em perfis e painéis de fechamento ou totalmente em chapas de aço 
(preto ou galvanizado), reforçadas nas dobras, ou ainda em plástico de engenharia de 
alta resistência. As chapas de aço serão tratadas contra corrosão. Deverá possuir 
isolamento térmico para impedir a condensação e ganhos de calor. A parte isolada do 
gabinete exposta ao ar que é insuflado no ambiente condicionado, deverá ser 
revestido internamente com material liso e lavável e que construtivamente não permita 
que se danifique o isolamento com umidade ou pela ação mecânica da limpeza 
(diminuição da seção, arrancamento, etc.) As juntas e partes removíveis para acesso 
de manutenção deverão ser providas de guarnições devidamente coladas para evitar 
infiltrações e vazamentos de ar. 
 
3.4. Bandeja coletora de condensado: 
 
Confeccionada em material lavável não corrosivo ou tratado contra corrosão. Deverá 
possuir caimento acentuado e a tomada do dreno será localizada de forma a não 
permitir o acúmulo de condensado. 
 
3.5. Serpentinas Evaporadoras/Condensadoras: 
 
Cada serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 
24 bar (350 psi) 
Evaporadora: Tubos de cobre sem costura, mecanicamente expandidos contra aletas 
de alumínio. 
Condensadoras: Possuirão subresfriador incorporado. Admitir-se-á dois tipos de 
serpentinas ambas confeccionadas de tubos sem costura mecanicamente expandidos 
contra aletas. 
•Quando de metais similares, serão do tipo alumínio/alumínio ou cobre/cobre. 
•Quando de metais dissimilares, os tubos serão de cobre e as aletas de alumínio, 
tratadas contra corrosão galvânicas. 
 
3.6. Dispositivo de expansão: 
 
Poderá ser válvula de expansão termostática ou válvula de expansão automática. 
 
 
3.7. Filtros de ar: 
 
Fixos, planos, com meio filtrante viscoso ou seco, constituídos de fibras sintéticas, 
fibras de vidro, celulose ou feltros. Eficiência mínima 30%, gravimétrico, conforme 
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norma ASHRAE 52/ “Gravimétrico, classificação G0 e G3 
 
3.8. Compressor: 
 
Hermético, orbital do tipo espiral, comercialmente conhecido como “Scroll”, com 
dispositivo que proteja o motor elétrico contra sobreaquecimento decorrente de 
sobrecarga ou partidas sucessivas. 
 
3.9. Refrigerante: 
 
R-22, R-407C, R-410A, R417A 
 
3.10. Ventiladores do evaporador: 
Centrífugos, dupla aspiração, pás curvadas para a frente (“sirocco”), rotores 
balanceados estática e  dinamicamente apoiados sobre rolamentos, transmissão pôr 
meio de polias e correias em “V”, ou acionamento direto (até a capacidade de 7,5 TR). 
Quando a transmissão se der pôr meio de polias, a polia motora será do tipo ajustável. 
 
3.11. Ventiladores do condensador: 
Axiais ou centrífugos com dupla aspiração e pás curvadas para a frente (“siroco”), 
rotores apoiados sobre rolamentos, transmissão pôr meio de polias e correias em “V” 
ou acionamento direto. 
O nível total de pressão sonora (NTPS) produzido pelo condensador, medido em 
câmara reverberante, às distâncias previstas nas normas ANIS S 12.32-90 ou ISSO 
3741-99, não deverá exceder os seguintes valores: 
70 dBA – para condensadores com a capacidade até 10 TR; 
75 dBA – para condensadores com a capacidade até 15 TR 
 
A partir dos  valores de pressão sonora obtidos para cada faixa de frequência, 
conforme uma das normas acima, será calculado o índice sonoro do condensador, de 
acordo com a norma ARI 270-95. A pressão sonora previsível do condensador, 
dependendo do modo de instalação, será estimado conforme previsto na norma ARI 
275-97, não podendo exceder a legislação vigente ou posturas locais. 
Nota: Medidas de pressão sonora em câmaras anecóicas poderão ser aceitas desde 
que se utilizem fatores de correção adequados para converter os valores obtidos em 
câmaras reverberantes. 
 
3.12. Acessórios do circuito frigorífico: 
 
Condicionadores com capacidade térmica superior a 26,4 kW (7,5 TR) possuirão dois 
ou mais circuitos frigoríficos. 
O equipamento será fornecido com os seguintes acessórios, pôr circuito frigorífico, 
montados em fábrica: 
• Visor de líquido com indicador de umidade; 
• Filtro secador na linha de líquido, com extremidades rosqueadas (cartuchos 
selados) ou soldáveis (elemento filtrante recambiável); 
• Válvula de serviço para bloqueio de linha, leitura de pressão, recolhimento e 
carga de refrigerate, nos seguintes locais; 
� sucção do compressor; 
� descarga do compressor; 
� saída do condensador; 
 
3.13. Tubulação Frigorífica: 
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“Deverá ser em cobre, com tubos rígidos, espessura de parede não inferior a 
1/16”, curvas de mesmo material de raio longo, unidas por solda-brasagem 
com material de enchimento a base de ligas cobre-fósforo (Foscoper). As 
tubulações serão fixas por braçadeiras tipo "D" aparafusadas aos pendurais de 
ferro cantoneira ou perfis tipo "U" perfurados, fixados a laje com pinos ou na 
parede com chumbadores. Na interface braçadeira/tubo, deverá ser colocado 
anel de borracha elastomérica para  evitar vibrações. As tubulações de cobre, 
linhas de Sucção, deverão ser isoladas com borracha elastomérica em toda a 
sua extensão. A colocação da borracha elastomérica deverá acompanhar a 
execução da tubulação de cobre. Não será aceito a colocação da borracha 
elastomérica na tubulação através de corte longitudinal na mesma. Após a 
execução da rede frigorífica, a mesma deverá ser recoberta com uma proteção 
mecânica em alumínio corrugado de 0,10 mm de espessura, e presas por fita e 
fivela de alumínio. Deverá ser previsto um  trespasse de 3 centímetros e 
manter as emendas longitudinais da proteção mecânica sempre na parte 
inferior da tubulação. A borracha elastomérica deverá ser de fabricação 
Armacell ou Kaimann. 

 
3.14. Rede de Dutos: 
 

Os dutos deverão ser fabricados em chapas de aço galvanizadas, unidos 
através do sistema TDC, por sistema de flangeamento e isolados com 
poliestireno de 25 mm de espessura, classe F-1, ou manta de lã de vidro 
aluminizada, instalados sobre o forro. 
Os dutos deverão ter sua espessura conforme recomendação das normas 
ABNT, ASHRAE, SMACNA conforme abaixo:  

 
CLASSE DE PRESSÃO DE 250 Pa  

AÇO GALVANIZADO         
CHAPA BASE (cm) PESO (kg/m²) 

#26 0 a 90 4,42 
#24 91 a 120 5,65 
#22 121 a 250 6,85 

          
 
 

Deverão obedecer os padrões normais de serviço descritos nos manuais 
especializados para o caso. As interligações dos dutos serão por meio de 
flanges e cantos especiais, conforme largura dos mesmos.  
Os joelhos e curvas deverão ser dotados de veias defletoras, segundo a boa 
técnica de colocação das mesmas para atenuar as perdas de carga. Deverão 
ser pendurados na laje por meio de pendurais resistentes, nunca se apoiando 
em luminárias ou forros.  
Todos os pendurais serão com barras roscadas e os suportes com perfis de 
chapa de aço galvanizado de 32x32 mm e pintados com tinta protetora 
anticorrosiva. Caso necessário o instalador deverá providenciar estrutura 
auxiliar para o apoio dos dutos.  
Todos os dutos deverão ser isolados externa e termicamente com isopor F-1 
de 25 mm de espessura protegidos por barreira contra a penetração de 
umidade. O material isolante deverá ser fixado às chapas por meio de colagem 
e arruelas padronizadas, aparafusadas, tendo as suas 4 (quatro) arestas 
arrematadas por cantoneiras contínuas de chapas de aço galvanizadas, 
número 26, de 5 x 5 cm, fixadas com fita plástica especial ou parafusos auto-
atarrachantes zincados.  
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Nos pontos onde a galvanização for afetada deverá ser feita a correção. 
Nos pontos onde forem detectadas vibrações, os dutos deverão ser providos, a 
posteriori, de apoios de borracha. As interligações dos dutos com as unidades 
deverão ser através de conexões de lonas flexíveis. 
 
ATENÇÃO: As chapas galvanizadas deverão ser forneci das conforme 
designação B, segundo a NOB 7008 08 1994 (massa mín ima total nos dois 
Lados de 260g/m2).  

 
3.15. Proteções/Intertravamentos 

A atuação de qualquer proteção do equipamento exigirá a intervenção humana 
para reiniciar seu funcionamento. 

O equipamento será fornecido com as seguintes proteções e intertravamentos, 
montados em fábrica: 

• Pressostato de alta; 
• Pressostato de baixa; 
• Termistor interno ou termostato na descarga do compressor; 
• Relê de mercúrio, “line break”ou proteção equivalente para os comprossores; 
• Reles de sobrecarga acoplados às contatoras de motores trifásicos; 
• Fusíveis para resistências (no caso de utilização de3 resistências para 

calefação); 
• Dispositivo de proteção contra falta e inversão de fases; 
• Intertravamento elétrico de forma a permitir o funcionamento do compressor, 

somente após ligado o motor do evaporador e condensador (condensadores a 
ar) ou o motor do evaporador e da bomba d‘água de condensação mais chave 
de fluxo d‘água  (condensadores a água) 

 
3.16. Módulo de operação e controle: 
 

Montado em fábrica, tipo analógico modular e substituível em campo, 
incorporado ao condicionador ou remoto, com as seguintes funções, todas manuais e 
programáveis: 

• Liga/desliga (manual ou via programação horária – diária) 
• Seleção de modo ventilação/refrigeração/aquecimento; 
• Seleção da temperatura (manual ou via programação horária) 
• controlador de temperatura será do tipo liga-desliga com antecipação  térmica, 

para reduzir o diferencial de temperatura. 
 

3.17. Correção de fator de potência 
O equipamento será fornecido com dispositivo de correção de fator de 

potência, intertravado eletricamente a cada compressor, montado em fábrica, de forma 
que o valor do fator de potência fique sempre acima de 0,92 
 
4.0. CONDIÇÕES GERAIS 
 
 Obs.: Os custos com mão de obra não estão incluídos nos preços de 
equipamentos e materiais. 
 
4.1 CONDIÇÕES PARA ACEITE DOS EQUIPAMENTOS 
 
 Todos os equipamentos DEVEM estar dentro do padrão Banco do Brasil. Caso 
contrário, a empresa vencedora da licitação poderá ser acionada judicialmente. 
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5.0. GARANTIA 
 

Todos os equipamentos novos, exceto os compressores deverão possuir 
garantia de fábrica por período nunca inferior a 12 (doze) meses, a contar data do 
relatório de partida do equipamento, emitido por instalador credenciado ou 18 (dezoito) 
meses a partir da data da entrega dos sistemas em condições de operação (no caso 
dos mesmos não entrarem em operação imediatamente após a entrega dos serviços). 

Os compressores deverão possuir garantia de fábrica por período nunca inferior a 36 
(trinta e seis) meses, a contar da data do relatório de partida do equipamento, emitido por 

instalador credenciado. 
O instalador deverá responder com empenho e presteza a quaisquer solicitações 

efetuadas, durante o período de garantia. Todas as providências necessárias para 
solucionar os problemas devem ser tomadas pelo instalador, neste período, sem ônus 
para o proprietário. 
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1. OBJETIVO 
A presente especificação tem como finalidade definir os requisitos técnicos mínimos 

a serem mantidos no sistema de ar condicionado, conforme recomendações das normas es-
pecíficas, ABNT-NBR 16401 para as agências pertencentes a tal licitação. 

 
2. NORMAS 

 
Qualquer modificação a ser feita nas Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e 

aquecimento devem atender as prescrições das publicações da ABNT - Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. Estas normas podem ser complementadas por uma ou mais das entida-
des listadas abaixo:  

 - ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.  
 - SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association, Inc.  
 - AMCA - Air Moving & Conditioning Association.  
Além disso, as informações devem ser complementadas também pelo Caderno Geral 

de Encargos do Banco do Brasil - Edição 1995 (Conforme P-26.AAA.01 /CMQ.01 /EQP.01 
/EQP.02 /EQP.07 /EQP.08 /IDT.01 /INT.04 /KTL.01 /PNT.01 /PTD.01 /RCB.01. e outros) 
 

3. ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS 
 

Conforme Especificações: E-IAC.01/ 02/ 04/ 09/ 10/ 16/ 17/ 24/ 25/ 26 do Caderno Ge-
ral de Encargos do Banco do Brasil - Edição 1995. 
 

4. REDE DE DUTOS 
 

Os dutos a serem confeccionados devem atender as especificações do projeto ante-
riormente implementado, em conformidade com o item 2.  

No caso de dutos ovais, deverão ser instalado o tipo ovais espiralados e no caso de 
dutos retangulares, eles deverão ter vincos estruturais e/ou dobras em “x” conforme norma 
ABNT-NBR 16401, ambos em chapa de aço galvanizado. Em caso de pontos onde a galvani-
zação for afetada, deverá ser feita a correção.  

No caso de joelhos e curvas, deverão ser colocadas veias defletoras a fim de atenu-
ar as perdas de carga. Os dutos deverão ser pendurados na laje por fixações resistentes e 
nunca se apoiando em luminárias e forros.  

Todos os pendurais serão de barras roscadas e suportes com perfis de chapas de 
aço de 28x28mm. Barras, perfis e abraçadeiras deverão ser fornecidas pela contratada e deve-
rão ser do material da chapa, pintados com tinta anticorrosiva. Caso seja necessário, deverá 
ser providenciada pela contratada uma estrutura auxiliar para o apoio dos dutos e, caso sejam 
detectados pontos com vibrações, deverão ser providenciados apoios de borracha. A interliga-
ção entre dutos e máquinas será feita com lonas flexíveis.  

Os dutos deverão ter sua espessura conforme recomendação das normas ABNT, 
ASHARAE, SMACNA conforme abaixo: 
 

Lado maior                         Chapa 
até 30 cm.............................## 26 
de 31 a 75 cm......................## 24 
de 76 a 140 cm....................## 22 
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As interligações dos dutos ovais espiralados deverão ser por meio de rebites do mesmo 

material e as dos dutos convencionais por meio de chavetas “S” ou barras especiais, conforme 
largura dos mesmos. 

Não serão aceitos dutos ovais da linha leve de qualquer fabricante. Os joelhos e cur-
vas em duto oval deverão ser do mesmo fabricante dos dutos. 

Todos os dutos encerrados na casa de máquinas deverão ser isolados termicamente 
com placas de poliestireno expandido auto-extinguível, de 15 mm de espessura ou lã de vidro, 
protegidos por barreira contra a penetração de umidade. O material isolante deverá ser fixado 
as chapas por meio de colagem e arruelas padronizadas, aparafusadas, tendo as suas 4 (qua-
tro) arestas arrematadas por cantoneiras contínuas de chapas de aço galvanizadas, número 
26, de 5x5 cm, fixadas com fita plástica especial ou parafusos auto-atarrachantes zincados. As 
peças de transição que tiverem que ser isolados deverá ser usado lã de vidro com papel alu-
mínio para seu perfeito isolamento. Afim de eliminar o ruído proveniente dos condicionadores, 
os dutos deverão ser isolados internamente, nos primeiros 5 metros a partir da boca de des-
carga dos condicionadores com manta de 6 mm de espessura. 

ATENÇÃO: As chapas galvanizadas deverão ser fornecidas conforme designação B, 
segundo a NOB 7008 08 1994 (massa mínima total nos dois lados de 260g/m2). 

As ligações dos difusores aos dutos convencionais serão executadas através de ele-
mentos flexíveis, com no máximo 3 metros de comprimento, revestidos com isolamento termo-
acústico de lã-de-vidro, 1”, revestida internamente com polietileno perfurado e externamente 
com filme de PVC aluminizado. Ref.: SONODEC (MULTIVAC). Além disso, as conexões dos 
dutos flexíveis com os dutos rígidos ou as caixas plenum serão reforçadas com fitas auto-
adesivas e abraçadeiras de nylon. A conexão dos dutos flexíveis com os dutos convencionais 
deverá ser feita através de “botinha” com captor spliter, 
 

5. ACESSÓRIOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO 
 

O insuflamento e retorno do ar serão por meio de grelhas e difusores confeccionados 
em alumínio anodizado natural ou pintado, conforme projeto. 
 

 
6. LINHAS DE REFRIGERANTE 

 
Os tubos de cobre devem ser para refrigeração, extrudado/trefilado, sem costura, rígi-

do, em cobre desoxidado, recozido, utilizando as bitolas recomendadas pelo fabricante do 
equipamento (conforme potência frigorígena e condições de instalação). 

A tubulação deverá receber isolamento térmico com espuma elastomérica de espes-
sura mínima 19mm e posteriormente, nas áreas externas a edificação, onde estiver aparente, 
recobrimento externo com alumínio corrugado 0,15mm de espessura e/ou Armachek (ref. Ar-
macell), para proteger o isolamento térmico dos raios ultra-violetas. É importante lembrar que o 
tubo isolante deve ser colocado sem nenhuma emenda e deve ser utilizada a cola recomenda-
da pelo fabricante. 

Para fixação dos tubos de cobre deverão ser usadas braçadeiras galvanizadas, com 
bitola de acordo com o diâmetro dos mesmos, mantendo um espaçamento mínimo de 5 cm en-
tre os tubos. Entre as braçadeiras e os tubos deverá ser utilizada juntas de borracha 2 mm de 
espessura com o objetivo de reduzir as vibrações transmitidas à estrutura. 

Na execução dos serviços deverá ser utilizada solda apropriada e fluxo de nitrogênio. 
Após a conclusão dos serviços, os sistemas deverão ser limpos e testados a uma pressão mí-
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nima de 400 psig., utilizando nitrogênio líquido, bem como submetê-los a um vácuo de 250 mi-
crons de Hg. Não existindo umidade e impurezas nas linhas, deve-se completar ou recarregar 
o sistema com gás refrigerante.  

Deverão ser previstos os seguintes cuidados na construção das linhas de descarga de 
gás: 

 - Sifão simples na saída do evaporador 
 - Sifão duplo nos trechos verticais a cada 3 m de desnível 
 - Sifão invertido com dimensão superior à altura do condensador na entrado do mesmo 
 - Inclinação de 10 mm a cada 2 m no trechos horizontais em direção aos sifões de en-

trada do condensador e saída do evaporador. 
 - Deverão ser utilizadas curvas de raio longo 

 
Observações:  
 - O filtro secador não deverá ficar exposto à atmosfera mais que 15 minutos, caso is-

to ocorra o mesmo deverá ser descartado. 
 - A carga adicional de gás e óleo deverá ser de acordo com o recomendado pelo fa-

bricante. 
- Observar todas as recomendações fornecidas pelo fabricante do equipamento em 

seu manual de instalação.  
 

 
7. CONDIÇÕES GERAIS 

 
A mão-de-obra compreende o fornecimento no local da obra e instalação dos acessó-

rios, redes de dutos, acessórios e material de isolamento, e testes finais. Executada por firma 
especializada, sob a responsabilidade de engenheiro devidamente credenciado. Antes do início 
das atividades deverá ser enviada ao Banco, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do 
instalador.  

ATENÇÃO: O construtor deverá atualizar o projeto de ar condicionado apresentado, se 
ocorrerem modificações durante a obra ou se houver conflito entre o projeto e a instalação 
existente, em meio magnético, Autocad versão 2004, entregando o CD com o “as Built”. Este é 
um dos pré-requisitos para liberação da última parcela. 

Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada são considerados colocados 
no local, ou seja, a contratada é responsável pelo transporte vertical e horizontal até o local de 
aplicação definitiva. Para todas as operações de transporte, a Contratada deverá ter autoriza-
ção prévia da Contratante e a Contratada proverá de equipamentos, dispositivos, pessoal e 
supervisão necessária. 

A Contratada manterá, durante toda a obra, engenheiro(s) e técnico(s) especializados 
para o acompanhamento do serviço e para a inspeção de qualidade do mesmo. Serviços exe-
cutados e sujeito às inspeções por parte do Contratante não poderão ser ocultados por cons-
trução civil sem aprovação ou liberação prévia. 

A Contratada proverá de todos os materiais de consumo e equipamentos de uso es-
porádico, possibilitando a condução dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido. Da 
mesma forma, os equipamentos e materiais instalados ou em fase de instalação devem ser 
convenientemente protegidos para evitar que se danifiquem. 

 
 
14. GARANTIA 
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Todos os materiais, montagens e instalações deverão ser garantidos pelo instalador de 
forma idêntica aos equipamentos deverão possuir garantia de fábrica por período nunca inferi-
or a 12 (doze) meses contados a partir do primeiro funcionamento ou 18 (dezoito) meses con-
tados a partir da entrega (no caso dos mesmos não entrarem em operação imediatamente 
após a entrega dos serviços). 

O instalador deverá responder com empenho e presteza a quaisquer solicitações efetu-
adas, durante o período de garantia. Todas as providências necessárias para solucionar os 
problemas devem ser tomadas pelo instalador, neste período, sem ônus para o proprietário. 
  
 

Belo Horizonte, janeiro de 2014 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.01 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              ALARME ISPNE SEM FIO - BATERIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme NBR 9050/2004, Manual de Sinalização Interna e Manual de 
Acessibilidade do Banco do Brasil, anexos ao final do Caderno. 

Os alarmes deverão ser fornecidos e instalados rigorosamente de acordo com 
as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões descritos na 
norma e nos manuais. 

Antes da aquisição dos alarmes de sinalização o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização. 

 
TIPO: ALARME ISPNE SEM FIO - BATERIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: 7502 

Fornecedor: FORCELINE 

Quantidade: Conforme projeto de arquitetura. 

 
APLICAÇÃO: Instalar na instalação sanitária para PPNE, próximo às bacias sanitárias, 
conforme indicado em projeto. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.02 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO PARA BACI A SANITÁRIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado 
a título de complementação. 

 
TIPO: ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO PARA BACIA SANITÁ RIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Assento com sistema slow close 

Linha: Izy, targa, Ravena e Studio COD AP:165 17 

Cor: Branco gelo 

Fabricante: Deca ou similar 

Fixação: Parafusos de fixação de vaso sanitário metálicos, c/arruela metálica 
cromada e bucha de nylon, com possibilidade de ajuste. 

 
APLICAÇÃO: Sanitários femininos e masculinos, conforme projeto de arquitetura 
específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.03 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA PPNE AP5 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado 
a título de complementação. 

 
TIPO: ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA PPNE P5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Assento em poliéster com fixação cromada. 

Ref.: AP 510 

Linha: Vogue Plus 

Fabricante: Deca ou similar 

Kit de parafusos de fixação de vaso sanitário, luxo c/arruela metálica cromada 
e bucha de nylon s-10; ref. Deca sp 13 

 
APLICAÇÃO: Sanitários acessíveis, conforme projeto de arquitetura específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.04 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 
              BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, D ECA, 6 LITROS, LINHA RAVENA, 

BRANCA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, DECA, 6 L ITROS, LINHA 
RAVENA, BRANCA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Bacia sanitária convencional 

Linha: Ravena 

Código comercial: P900 

Cor: Branco gelo 

Fabricante: Deca ou similar. 

Acessórios: conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento 
de cada vaso: 

Kit de parafusos de fixação de vaso sanitário, luxo c/arruela metálica cromada 
e bucha de nylon s-10; ref. Deca sp 13. 

Vedação Decanel p/ vaso sanitário – ref. Deca AV 90 01. 

Deverão estar incluídos, todos os itens necessários para a perfeita instalação e 
funcionamento do equipamento. 

 
APLICAÇÃO: Sanitários femininos e masculinos, conforme projeto de arquitetura 
específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.05 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              BACIA SANITÁRIA PPNE, DECA, LINHA VOG UE PLUS CONFORTO, BRANCA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: BACIA SANITÁRIA PPNE, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, 
BRANCA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: bacia convencional para linha conforto. 

Linha: Vogue  

Cor: Branco gelo 

Código comercial: P 5 

Fabricante: Deca ou similar. 

Acessórios: conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento 
de cada vaso: 

Kit de parafusos de fixação de vaso sanitário, luxo c/arruela metálica cromada 
e bucha de nylon s-10; ref. Deca sp 13. 

Vedação Decanel p/ vaso sanitário – ref. Deca AV 90 01. 

Deverão estar incluídos, todos os itens necessários para a perfeita instalação e 
funcionamento do equipamento. 

 
APLICAÇÃO: Sanitários acessíveis, conforme projeto de arquitetura específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.06 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              BANCADA DE GRANITO E=2 CM, COM TESTEI RA E RODABANCA - LARGURA 
0,50 M 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: BANCADA DE GRANITO E=2 CM, LARGURA 0,50 M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Granito Cinza Andorinha ou Cinza Corumbá. 

Dimensões: Largura 0,52m (0,02m embutido na alvenaria), comprimento 
conforme projeto especifico. 

Espessura: 2 cm. 

Acabamento: polido e lustrado nas faces aparentes. 

Testeira: h=10 cm em todo comprimento da bancada, inclusive no encontro 
com paredes em alvenaria, colados com ½ esquadria. 

Rodabanca: h=10 cm em todo comprimento da bancada, no encontro com  
alvenaria. 

OBS: As medidas de projeto prevalecem as especifica das acima. 

Assentamento/rejuntamento: Argamassa de alta adesividade da Quartzolit ou 
similar e rejunte pronto da Sika ou similar na cor cinza. 

Fixação: embutida na alvenaria, além de pontos de apoio com mãos-francesas 
com acabamento em pintura esmalte sintético. 

Aplicação : Na copa conforme indicado no projeto arquitetônico. 

 

OBS.: O construtor deverá submeter à fiscalização do banco para aprovação 
amostras do granito a ser empregado, antes de qualquer providência. 

 
APLICAÇÃO: Na copa e sanitários conforme indicado no projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.07 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2 CM, COM TESTEIRA E 
RODABANCA - LARGURA 0,60 M 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: BANCADA DE GRANITO E=2 CM, LARGURA 0,60 M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Granito Cinza Andorinha ou Cinza Corumbá. 

Dimensões: Largura 0,62m (0,02m embutido na alvenaria), comprimento 
conforme projeto especifico. 

Espessura: 2 cm. 

Acabamento: polido e lustrado nas faces aparentes. 

Testeira: h=10 cm em todo comprimento da bancada, inclusive no encontro 
com paredes em alvenaria, colados com ½ esquadria. 

Rodabanca: h=10 cm em todo comprimento da bancada, no encontro com  
alvenaria. 

OBS: As medidas de projeto prevalecem as especifica das acima. 

Assentamento/rejuntamento: Argamassa de alta adesividade da Quartzolit ou 
similar e rejunte pronto da Sika ou similar na cor cinza. 

Fixação: embutida na alvenaria, além de pontos de apoio com mãos-francesas 
com acabamento em pintura esmalte sintético . 

Aplicação : Na copa conforme indicado no projeto arquitetônico. 

 

OBS.: O construtor deverá submeter à fiscalização do banco para aprovação 
amostras do granito a ser empregado, antes de qualquer providência. 

 
APLICAÇÃO: Na copa e sanitários conforme indicado no projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.08 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 3 CM, COM TESTEIRA E 
RODABANCA - LARGURA 0,50 M 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: BANCADA DE GRANITO E=3 CM, LARGURA 0,50 M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Granito Cinza Andorinha ou Cinza Corumbá. 

Dimensões: Largura 0,52m  (0,02m embutido na alvenaria), comprimento 
conforme projeto especifico. 

Espessura: 3 cm. 

Acabamento: polido e lustrado nas faces aparentes. 

Testeira: h=10 cm em todo comprimento da bancada, inclusive no encontro 
com paredes em alvenaria, colados com ½ esquadria. 

Rodabanca: h=10 cm em todo comprimento da bancada, no encontro com  
alvenaria. 

OBS: As medidas de projeto prevalecem as especifica das acima. 

Assentamento/rejuntamento: Argamassa de alta adesividade da Quartzolit ou 
similar e rejunte pronto da Sika ou similar na cor cinza. 

Fixação: embutida na alvenaria, além de pontos de apoio com mãos-francesas 
com acabamento em pintura esmalte sintético . 

Aplicação : Na copa conforme indicado no projeto arquitetônico. 

 

OBS.: O construtor deverá submeter à fiscalização do banco para aprovação 
amostras do granito a ser empregado, antes de qualquer providência. 

 
APLICAÇÃO: Na copa conforme indicado no projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.09 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 3 CM, COM TESTEIRA E 
RODABANCA - LARGURA 0,60 M 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: BANCADA DE GRANITO E=3 CM, LARGURA 0,60 M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Granito Cinza Andorinha ou Cinza Corumbá. 

Dimensões: Largura 0,62m (0,02m embutido na alvenaria), comprimento 
conforme projeto especifico. 

Espessura: 3 cm. 

Acabamento: polido e lustrado nas faces aparentes. 

Testeira: h=10 cm em todo comprimento da bancada, inclusive no encontro 
com paredes em alvenaria, colados com ½ esquadria. 

Rodabanca: h=10 cm em todo comprimento da bancada, no encontro com  
alvenaria. 

OBS: As medidas de projeto prevalecem as especifica das acima. 

Assentamento/rejuntamento: Argamassa de alta adesividade da Quartzolit ou 
similar e rejunte pronto da Sika ou similar na cor cinza. 

Fixação: embutida na alvenaria, além de pontos de apoio com mãos-francesas 
com acabamento em pintura esmalte sintético . 

Aplicação : Na copa conforme indicado no projeto arquitetônico. 

 

OBS.: O construtor deverá submeter à fiscalização do banco para aprovação 
amostras do granito a ser empregado, antes de qualquer providência. 

 
APLICAÇÃO: Na copa e sanitários conforme indicado no projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.10 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              BEBEDOURO LÍDER FRESHWALL EM AÇO INOX  ACESSÍVEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado 
a título de complementação. 

 
TIPO: BEBEDOURO LÍDER FRESHWALL EM AÇO INOX ACESSÍV EL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Bebedouro de pressão Líder 

Modelo: Freshwall  

Descrição: Aparelho com duas torneiras, sendo uma jato e a outra copo, ambas 
confeccionadas em vergalhão de latão cromado de alta qualidade, alavanca em 
aço inox 304. 

Reservatório: Capacidade 3,5 litros em aço inox 

Medidas: 550 cm x 380 cm x 340 cm (Altura x Largura x Profundidade) 

Tensão: 127 v ou 220 v (Conforme projeto específico) 

Consumo: 148 w. 

Vazão: 0,75 l/min. 
 
APLICAÇÃO: No hall de público conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.11 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 
 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Oval de Embutir 

Cor: Branco Gelo 

Referência: L59 - GE17 

Fabricante: DECA 

Acessórios: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento 
de cada lavatório: 

Válvula de escoamento para lavatório cromada, com tampa plástica, REF. 
DECA  1602 CR PLA; 

Ligação flexível cromada, comprimento 30cm, REF. DECA 4607 C 030; 

Sifão para lavatório cromado; REF. DECA 1680C – Ø 1 1/4" x 1 1/2". 

 
APLICAÇÃO: Sanitários masculino e feminino, conforme projeto de arquitetura 
específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.12 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              CUBA EM AÇO INOX RETANGULAR MÉDIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: CUBA EM AÇO INOX RETANGULAR MÉDIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Aço inox. 

Modelo: CS40 

Dimensões: 40x34x17cm. 

Fabricante: Mekal ou similar 

 
APLICAÇÃO: Copa, conforme projeto de arquitetura específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.13 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERF OLHADO EM ABS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO E M ABS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Suporte Júnior em ABS para Papel 2 ou 3 Dobras 

Cod.: NB15  

Material: ABS 

Fabricante: JSN 

Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos. 

Dimensões: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade). 

 
APLICAÇÃO: Instalações sanitárias (masculina, feminina), conforme projeto 
arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.14 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              DUCHA MANUAL CROMADA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: DUCHA MANUAL CROMADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Ducha com registro 

Referência: 1984 C40 CR ACT 

Linha: Spot 

Cor: cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Uma em cada vaso sanitário, de todos os sanitários. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.15 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              ENGATE FLEXÍVEL PARA ÁGUA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: ENGATE FLEXÍVEL PARA ÁGUA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: em malha de aço inox  

Comprimento: 300mm 

Diâmetro da seção: ½" 

Modelo: Flexível com 40 cm.   

Fabricante: Deca, Docol, ou similar 

 
APLICAÇÃO: Alimentação de água fria nos lavatórios dos sanitários. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.16 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              LAVATÓRIO LINHA IZY DECA L101 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: LAVATÓRIO LINHA IZY DECA L101 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Louça 

Cor: Branca 

Linha: Izy 

Ref.: L101 

Fixação: Parafuso latão acabamento cromado p/ fixar peça sanitária – inclusa 
porca cega, arruela e bucha de nylon S-10 

Fabricante: DECA 

 
APLICAÇÃO: Na instalação sanitária acessível, conforme projeto Arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.17 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              LAVATÓRIO DE COLUNA LINHA VOGUE PLUS L510 DECA 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: LAVATÓRIO DE COLUNA LINHA VOGUE PLUS L510 DEC A 17 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Louça 

Cor: Branca 

Linha: Conforto 

Ref.: L510 

Fabricante: Deca ou similar 

Fixação: Parafuso latão acabamento cromado p/ fixar peça sanitária – inclusa 
porca cega, arruela e bucha de nylon S-10 

Fabricante: DECA 

 
APLICAÇÃO: Na instalação sanitária acessível, conforme projeto Arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.18 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              LAVATÓRIO MÁSTER DE CANTO L 76, DECA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: LAVATÓRIO MÁSTER DE CANTO L 76, DECA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Louça 

Cor: Branca 

Linha: Master 

Ref.: L76 

Fixação: Parafuso latão acabamento cromado p/ fixar peça sanitária – inclusa 
porca cega, arruela e bucha de nylon S-10 

Fabricante: DECA 

 
APLICAÇÃO: Na instalação sanitária acessível, conforme projeto Arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.19 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 
              MICTÓRIO DECA M715 - FORNEC. E INSTAL AÇÃO - S/METAIS E ACESSÓRIOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: MICTÓRIO DECA M715 - FORNEC. E INSTALAÇÃO - S /METAIS E 
ACESSÓRIOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Mictório com sifão integrado 

Cor: branco gelo 

Referência: M715 

Linha: Convencional 

Fabricante: DECA ou similar 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para 
sua fixação. 

 
APLICAÇÃO: Instalações sanitárias masculina, conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.20 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              PAPELEIRA CROMADA DECA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: PAPELEIRA CROMADA DECA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Papeleira  

Referência: 2020C 

Linha: Evidence 

Cor: cromada 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Instalações sanitárias (masculina, feminina), conforme projeto 
arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.21 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              SABONETEIRA SPRAY PLÁSTICO ABS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: SABONETEIRA SPRAY PLÁSTICO ABS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Dispenser para sabonete em Spray 

Cod.: 30152702  

Material: Poliestireno de Alto Impacto 

Fabricante: kimberly clark 

Cor: Branco 

Capacidade: 400ml 

 
APLICAÇÃO: Instalações sanitárias (masculina, feminina), conforme projeto 
arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.22 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Produto: Tanque TQ01, com coluna CT11. Deca 

Acessórios: Considerar demais acessórios necessários para perfeito 
funcionamento e fixação da peça, incluindo: 

Tipo: de escoamento cód. - 1606 - Deca 

Sifão regulável cromado 

Flexível cromado 

Material: Louça  

Cor: Branca 

Fabricante: DECA ou similar 

 
APLICAÇÃO: DML, conforme projeto Arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.23 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE PAREDE D ECA 1159C  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE PAREDE DECA 1159 C  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Torneira para cozinha de parede com arejador link 

Modelo: Linha Link 

Referência: 1159 C  

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Copa, conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.24 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL DE PAREDE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL DE  PAREDE 
DECA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Torneira 1153 C39 

Fabricante: Deca 

Acabamento: superficial cromado  

Sistema de vedação em borracha nitrílica 

 
APLICAÇÃO: Torneiras de uso geral, conforme projeto específico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.25 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECH AMENTO AUTOMATICO, 
DECAMATIC ECO - REF.: 1173 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: TORNEIRA AUTOMÁTICA DECAMATIC DE MESA - REF.:  1173 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Torneira automática de mesa 

Modelo: Linha Decamatic eco automatic 

Referência: 1173 C  

Acabamento: Cromado 

Fabricante: Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Instalações sanitárias (masculina, feminina), conforme projeto 
arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.26 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA PARA BACI A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-28.SAN.01, do Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 
9050/2004. 

Conforme P-28.COZ.01 e E-APA.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

 
TIPO: VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA PARA BACIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Linha: Hydra Plus 

Ref.: 2555.C.112 

Acabamento: Cromado. 

Fixação: Conforme orientação do fabricante. 

Fabricante: Hydra, Deca ou similar 

 
APLICAÇÃO: Bacias sanitárias (masculina e feminina), conforme projeto arquitetônico. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-28.27 
               EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  - 28 

              VÁLVULA DE DESCARGA P/ MICTÓRIO C/ FE CHAMENTO AUTOMÁTICO 
DECAMATIC - MOD,: 2572 C 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-22.AAA.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02. S 

 

 
TIPO: VÁLVULA DE DESCARGA P/ MICTÓRIO C/ FECHAMENTO  AUTOMÁTICO 
DECAMATIC - MOD,: 2572 C 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Com fechamento automático 

Acabamento: Cromado 

Marca: Pressmatic Compact Docol ou Decamatic 

Ref.: Mod. 2572 C 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para 
seu perfeito funcionamento 

  
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes I.S.M, conforme projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.01 
               DIVERSOS - 29 

              ANEL DE BORRACHA PARA CORRIMÃO ACESSÍ VEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme NBR 9050/2004. 

 
TIPO: ANEL DE BORRACHA PARA CORRIMÃO ACESSÍVEL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Borracha com textura contrastante 

Dimensões: largura no mínimo 2cm 

Espessura: 2cm 

Cor: Preta 

Instalação: Fixados com adesivo 3M de alta qualidade a 1m do fim do corrimão. 

 
APLICAÇÃO: Todos os corrimãos de escadas. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.02 
               DIVERSOS - 29 

              BANDEIRA PARA LETREIRO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme manual de sinalização “Sinalext-01”, versão de janeiro de 2005. 

Conforme Manual de Sinalização Externa 

 
TIPO: BANDEIRA PARA LETREIRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Dimensões: Conforme manual de sinalização externa. 

Estrutura: Em chapa metálica galvanizada com Aplicação de pintura 
automotiva, Ref. Tintas Wanda cor Prata Polar Metálico 97. Acabamento em 
verniz poliuretano bi-componente, acabamento Brilho da Tintas Wanda. 

Acabamento: Policarbonato em Bobina Branco Leitoso 2,4mm Ref. GE Lexan 
SGC-100 Sheet com Aplicação de Película Cast Catálogo Translúcidas 3M 
pela frente (por fora) conforme abaixo: 

Yellow (amarelo), ref.: 3630-015 - Pantone 108c 

Sultan Blue (azul), ref.: 3630-157 – Pantone 286c 

 
APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na fachada frontal, conforme indicado em projeto 
arquitetônico e de acordo com o projeto executivo do Sistema de Identificação Externa 
do Banco do Brasil. 
 
Obs.: Não existe fabricante homologado para fornecimento do material especificado 
neste capítulo. Submeter protótipo à prévia fiscalização do Banco 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.03 
               DIVERSOS - 29 

              BICICLETÁRIO EM BARRA CHATA COM PLACA  DE SINALIZAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do bicicletário obedecerá ao manual de arquitetura 2009. 

 
TIPO: BICICLETÁRIO EM BARRA CHATA COM PLACA DE SINA LIZAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Confeccionado em aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática 
epóxi-pó na cor azul, referência Pantone 286. 

Base: 02 (duas) barras chatas de aço galvanizado laminado de seção 
retangular 3”x3/8” (NBR 5907/1982), com furação para fixação ao piso em 
intervalos de 700mm ao longo de seu comprimento. Parafusos de fixação com 
cabeça hexagonal para chave inglesa. A fixação deverá ser executada com 
chumbamento em Parabolt sobre o piso existente. Caso o piso tenha pouca 
resistência devera ser executada pequena sapata de concreto forte na 
dimensão aproximada de 100x100mm e 200mm de profundidade para o 
Parabolt. Travamento da base executado por meio de 02 (duas) barras chatas 
1”x3/8”. 

Arcos: 05 (cinco) arcos confeccionados em tubos de aço galvanizado (zincado), 
seção circular de 2” bitola #14 (2mm), acabamento com pintura eletrostática na 
cor azul, referência Pantone 286. Os arcos deverão ser fixados nas barras 
chatas de aço da base por meio de solda. 

 
APLICAÇÃO: Área externa, conforme indicado em projeto arquitetônico. 
  
Obs.: Não existe fabricante homologado para fornecimento do material especificado 
neste capítulo. Submeter protótipo à prévia fiscalização do Banco 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.04 
               DIVERSOS - 29 

              BIOMBO DE PRIVACIDADE - GUICHÊS/ESPER A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme manual de Ambiência 2.0, NBR 13962:2006, NR 17. 

  
TIPO: BIOMBO DE PRIVACIDADE - GUICHÊS/ESPERA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Dimensões: Painéis em Policarbonato 4mm serigrafados (fosco) 1,20 x 1,70 m 
(larg. x alt) 

Moldura: Em perfilado de alumínio natural fosco 

Características: Estrutura Atirantada Piso/Teto por meio de esticadores de cabo 
de aço (1/8’’) cromados. Ref: ferragens colar ou metalúrgica WA. Conjunto 
suspenso a 0,20m do piso 

Quantidade: Conforme projeto de arquitetura. 

 
APLICAÇÃO: Aplicar a frente do ambiente Guichê de Caixa, conforme indicado em 
projeto arquitetônico e de acordo com o projeto executivo do Sistema de Identificação 
Interna do Banco do Brasil. 
 
Obs.: Não existe fabricante homologado para fornecimento do material especificado 
neste capítulo. Submeter protótipo à prévia fiscalização do Banco 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.05 
               DIVERSOS - 29 

              BOTOEIRA AUTO-ATENDIMENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme NBR 5410 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão, NBR 13.570 – 
Instalações elétricas em locais de afluência de público, e mais o adiante 
especificado a título de complementação. 

 
TIPO: BOTOEIRA AUTO-ATENDIMENTO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Botoeira com 22,5mm, fornecida com placa de controle, transformador e placa 
frontal  

Fabricante: Automatiza ou similar. 

 
APLICAÇÃO: Acionamento da fechadura eletromagnética da porta de acesso do auto-
atendimento. 

667



 
 
DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.06 
               DIVERSOS - 29 

              CAIXA DE PASSAGEM DE MASSA METÁLICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

 
TIPO: CAIXA DE PASSAGEM DE MASSAS METÁLICAS 
 

1. CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
1.0. Material: policarbonato 
1.1. Tipo: Padrão Banco do Brasil 
1.2. Dimensões: 43 cm x 41 cm x 17 cm (largura, altura, profundidade) 
1.3. Espessura: 4mm 
1.4. Cor: transparente, incolor 
1.5. Fabricante: Indústria e comércio Aranul Ltda ou similar aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 

2. APLICAÇÃO: 
 

Conforme projeto de arquitetura, a ser instalada na divisória de vidro do 
autoatendimento. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.07 
               DIVERSOS - 29 

              FAIXA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO COM TE XTO - PADRÃO HIGH TECH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme manual de sinalização “Sinalext-01”, versão de janeiro de 2005. 

 
TIPO: FAIXA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO COM TEXTO - PA DRÃO HIGH TECH 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Faixa em fita adesiva 3M Ref. SCOTCHAL BR 6.300-35 ou similar 

Dimensão: h=2cm, comprimento conforme vidraçaria existente 

APLICAÇÃO: Altura 1,26m do piso acabado alinhado a face inferior, sobre a vidraçaria 
conforme manual de sinalização e projeto especifico. 

Material: Faixa em fita adesiva 3M Ref. Dusted Crystal 7725-314 ou similar 

Dimensão: h=6cm, comprimento conforme vidraçaria existente 

Fonte: Arial Negrito, corpo 80, H da letra maiúscula 2,0 cm 

APLICAÇÃO: Altura 1,20m do piso acabado alinhado à face inferior, sobre a vidraçaria 
conforme manual de sinalização e projeto especifico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.08 
               DIVERSOS - 29 

              FAIXA ADESIVA LISA SEM TEXTO - PADRÃO  HIGH TECH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme manual de sinalização “Sinalext-01”, versão de janeiro de 2005. 

 
TIPO: FAIXA ADESIVA LISA SEM TEXTO - PADRÃO HIGH TE CH 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Faixa em fita adesiva 3M Ref. SCOTCHAL BR 6.300-35 ou similar 

Dimensão: h=2cm, comprimento conforme vidraçaria existente 

APLICAÇÃO: Altura 1,26m do piso acabado alinhado a face inferior, sobre a vidraçaria 
conforme manual de sinalização e projeto especifico. 

Material: Faixa em fita adesiva 3M Ref. Dusted Crystal 7725-314 ou similar 

Dimensão: h=6cm, comprimento conforme vidraçaria existente 

APLICAÇÃO: Altura 1,20m do piso acabado alinhado à face inferior, sobre a vidraçaria 
conforme manual de sinalização e projeto específico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.09 
               DIVERSOS - 29 

              FITA ADESIVA DEMARCATÓRIA DE PISO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil e NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

 
TIPO: FITA ADESIVA DEMARCATÓRIA DE PISO       

Material: Filme de PVC 

Cor: Amarela 

Dimensão: L=48mm, e=0,155mm  

Fabricante: 3M ou similar  

Adesivo: Resina acrílica solvente 

Resistência a Tração (kgf/cm): 4,000  

Alongamento na Ruptura (%): aproximadamente 270,0 
 

EXECUÇÃO:  

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de qualquer 
impureza (poeira, gordura, graxa, mofo, etc.) 

Aplicar a fita previamente cortada com todos os cantos arredondados, 
observando sua retilineidade. 

 

APLICAÇÃO: Nas demarcações de piso onde haja a necessidade de orientações 
diversas. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.10 
               DIVERSOS - 29 

              FITA ANTIDERRAPANTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil e NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

 
TIPO: FITA ANTIDERRAPANTE       

Material: Fita antiderrapante 

Modelo: safety-walk 

Ref. 1912452 

Cor: Preto 

Largura: 50mm  

Fabricante: 3M ou similar  

Costado:filme de alumínio 

Material antiderrapante: óxido de alumínio #60 

Resina para adesão: poliuretana 

Fita transferível: papel siliconado adesivo acrílico  
 

APLICAÇÃO: Degraus das escadas afastados 4cm da borda externa, perfeitamente 
alinhado. 

EXECUÇÃO:  

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de qualquer 
impureza (poeira, gordura, graxa, mofo, etc.) 

Aplicar a fita previamente cortada com todos os cantos arredondados, 
observando sua retilineidade. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.11 
               DIVERSOS - 29 

              GRAFEMA PARA UMA PORTA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme manual de sinalização “Sinalext-01”, versão de janeiro de 2005, P-
29.CAP.01 e P-29.COR.01 

 
TIPO: GRAFEMA PARA UMA PORTA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Definição: Película do grafema do pórtico padrão visual high-tech 

Material: Vinil Adesivo 

Cód.: 7725-314 

Ref.: Jateado DUSTED CRYSTAL 

Fabricante: 3M 

 

APLICAÇÃO: Conforme Manual de Sinalização de Segurança e Sinalização Interna, 
na porta do pórtico de acesso do auto-atendimento. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.12 
               DIVERSOS - 29 

              LETREIRO NORMAL H=0,82M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Externa, Item 2, sub-item 2.1.2 

 
TIPO: LETREIRO NORMAL H=0,82M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Dimensões: verificar projeto arquitetônico. 

Estrutura: Em chapa metálica galvanizada com Aplicação de pintura 
automotiva, Ref. Tintas Wanda cor Prata Polar Metálico 97. Acabamento em 
verniz poliuretano bi-componente, acabamento Brilho da Tintas Wanda. 

Acabamento: Policarbonato em Bobina Branco Leitoso 2,4mm Ref. GE Lexan 
SGC-100 Sheet 

 

APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na fachada frontal, conforme indicado em projeto 
arquitetônico e de acordo com o projeto executivo do Sistema de Identificação Externa 
do Banco do Brasil. 
 
Obs.: Não existe fabricante homologado para fornecimento do material especificado 
neste capítulo. 
Submeter protótipo à prévia fiscalização do Banco 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.13 
               DIVERSOS - 29 

              MÍDIA - IMAGEM DIGITAL - PLOTAGEM EM PELÍCULA ADESIVA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme manual de sinalização interna. 

 
TIPO: MÍDIA - IMAGEM DIGITAL - PLOTAGEM EM PELÍCULA  ADESIVA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Para confecção e instalação em parede: 

Produção de adesivos impressos em vinil 3M D3000 Blockout 0,10gr,  
impressos digitalmente em alta resolução a 4/0 cores. Acabamento: refile 
simples. 

Para a confecção e instalação de adesivo em vidro: 

Adesivo de citrine no formato 1,00x1,00m cada,  impressão digital em vinil 
adesivo perfurate a 4/0 cores. 

Acabamento: refile. 

APLICAÇÃO:  Conforme projeto de arquitetura. O Arquivo digital com a imagem será 
fornecido pelo Banco, cabendo ao construtor sua impressão e instalação. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.14 
               DIVERSOS - 29 

              MÍDIA – IMAGEM DIGITAL – PLOTAGEM EM PELÍCULA ADESIVA PERFURADA 
3M 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme manual de sinalização externa. 

 
TIPO: MÍDIA – IMAGEM DIGITAL – PLOTAGEM EM PELÍCULA  ADESIVA 
PERFURADA 3M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Vinil perfurado 

Espessura: 0,15mm  

Perfuração: 50% 

Adesivo: Acrílico a base de solvente, sensível a pressão, cor transparente. 

Liner: Papel revestido com polietileno 

Temperatura: 10º a 60º C 

Temperatura de aplicação (ambiente e superfície): 10º a 40º C 

Adesão em vidro (mínima): 1,0 lb/pol 

Resistência a tração (mínima): 5,0 lb/pol 

Estabilidade Dimensional Aplicada/mm: 1,0 

Referencia: ScotchcalMR Perfurada IJ1229 

Fabricante: 3m ou similar 

 

APLICAÇÃO:  Conforme projeto de arquitetura. O Arquivo digital com a imagem será 
fornecido pelo Banco, cabendo ao construtor sua impressão e instalação. 

 

Obs.: O construtor deverá apresentar garantia em nome do Banco. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.15 
               DIVERSOS - 29 

             PAISAGISMO - ADUBO MINERAL NPK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PAISAGISMO - ADUBO MINERAL NPK 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Fertilizante Mineral Misto Ternário 

Partes iguais dos 3 elementos (Nitrogênio, fósforo e potássio), 

Estado físico: Sólido. 

Forma: Granulado. 

Cor: variável de acordo com as matérias-primas componentes 

Odor: Inodoro. 

pH: 3,0 a 4,5 (solução 10%) 

Mobilidade: Dissolve-se em água. 

Fabricante: Bunge 

EXECUÇÃO: 

Diluído em água e aplicado diretamente sobre a terra. 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.16 
               DIVERSOS - 29 

              PAISAGISMO - ADUBO ORGÂNICO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PAISAGISMO - ADUBO ORGÂNICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material de origem natural, proveniente de matéria orgânica animal/vegetal em 
decomposição rica em compostos de carbono. 

Fornecimento a granel 

EXECUÇÃO: 

Aplicar diretamente sobre a terra, misturando uniformemente. 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.17 
               DIVERSOS - 29 

              PAISAGISMO – BAMBU DA SORTE (DRACAENA  SANDERIANA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PLANTA - DRACAENA SANDERIANA - BAMBU DA SORTE  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: natural 

Tipo - nome científico: Dracaena Sanderiana 

Tipo - nome vulgar: Bambu da Sorte  

Dimensões: Altura 60,00cm. 

 

EXECUÇÃO: 

Coloque no fundo do vaso uma camada de argila expandida para ajudar no 
escoamento da água. Depois coloque uma camada de terra preta. Coloque o 
torrão com a muda e depois encha novamente de terra. Coloque cascas de 
árvore seca para forrar a terra. 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.18 
               DIVERSOS - 29 

              PAISAGISMO – GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PLANTA - ZOYSIA JAPONICA – GRAMA ESMERALDA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: natural 

Tipo - nome científico: Zoysia japonica 

Tipo - nome vulgar: Grama esmeralda  

Dimensões: Altura 15cm, fornecido em placas 

 

EXECUÇÃO: 

A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma 
superfície nivelada, em obediência às indicações do projeto. 

Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de 
leivas ou placas dessa gramínea, as quais serão removidas de gramados já 
formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas. 

As leivas ou placas terão as dimensões aproximadas de 30 x 30, 40 x 40 ou 60 
x 25 cm e, após dispostas sobre a terra adubada, serão umedecidas e 
compactadas com emprego de ferramenta própria para a finalidade. 

À medida que se verifica o brotamento da grama, serão estirpadas as ervas 
daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Essa operação precederá o 
período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação 
generalizada do gramado 

O plantio deve ser feito na primavera ou verão 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.19 
               DIVERSOS - 29 

              PAISAGISMO – ZAMIOCULCA (ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PLANTA - ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA - ZAMIOCULCA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: natural 

Tipo - nome científico: Zamioculcas Zamiifolia 

Tipo - nome vulgar: Zamioculca  

Dimensões: Altura 40,00cm. 

 

EXECUÇÃO: 

Coloque no fundo do vaso uma camada de argila expandida para ajudar no 
escoamento da água. Depois coloque uma camada de terra preta. Coloque o 
torrão com a muda e depois encha novamente de terra. Coloque cascas de 
árvore seca para forrar a terra. 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.20 
               DIVERSOS - 29 

              PAISAGISMO - CASCA DE ÁRVORE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PAISAGISMO - CASCA DE ÁRVORE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Tipo: Eucalipto, pinus, etc. 

Material 100% natural, produto de beneficiamento de resíduos do setor 
madeireiro 

Função: reter a umidade do solo. 

 
APLICAÇÃO: Cobertura do solo, conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.21 
               DIVERSOS - 29 

              SEIXO ROLADO BRANCO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: SEIXO ROLADO BRANCO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Tamanho 3 (20/40) 

Cor: Branco 

Material: mármore 
 

EXECUÇÃO: 

Espalhado manualmente sobre as superfícies a que se destinam. 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.22 
               DIVERSOS - 29 

              PAISAGISMO - TERRA VEGETAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PAISAGISMO - TERRA VEGETAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Mistura de solo “in natura” com uma camada de restos de vegetação 
decomposta, como: galhos, folhas, frutos, sementes, caules e cascas. 

Serve apenas, como um condicionador de solo, aumentando a porosidade, a 
capacidade de retenção de água e a aeração, se não for argilosa em demasia. 

 

EXECUÇÃO: 

Aplicar apenas como camada fértil das raízes, com poucos centímetros de 
espessura. 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.23 
               DIVERSOS - 29 

              PAISAGISMO - VASO EM CONCRETO LISO 80  X 80 CM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PAISAGISMO - VASO EM CONCRETO LISO 80 X 80 CM  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Modelo: Vaso em cimento liso 

Cor: cinza 

Dimensões: 80 x 80 cm 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.24 
               DIVERSOS - 29 

              PAISAGISMO - MO PARA PLANTIO DE ELEME NTOS ARBUSTICOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução do jardim obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for 
aplicável: P-29.PAI.01 Paisagismo, Urbanização e Decoração – Ajardinamento. 

 
TIPO: PAISAGISMO - MO PARA PLANTIO DE ELEMENTOS ARB USTICOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Custo da mão de obra de profissional qualificado, e um ajudante, para plantio e 
manutenção de área ajardinada prevista em projeto específico. 

EXECUÇÃO: 

As ferramentas para execução dos trabalhos já estão contempladas nesta 
composição. 

 
APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.25 
               DIVERSOS - 29 

              PELÍCULA TRANSLÚCIDA AMARELA COM LETR AS ADESIVAS - PÓRTICO E 
LETREIRO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Externa, Item 2, sub-item 2.1.2 

 
TIPO: PELÍCULA TRANSLÚCIDA AMARELA COM LETRAS ADESI VAS - PÓRTICO 
E LETREIRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Película Translúcida 

Linha: Cast 

Cor: 

Amarelo – Yellow ref.: 3630-015 – Pantone 108C 

Azul – Sultan Blue ref.: 3630-157 – Pantone 286C 

 

Fabricante: 3M ou similar 

  

APLICAÇÃO: Fornecer e instalar sobre o pórtico e o letreiro, conforme indicado em 
projeto arquitetônico e de acordo com o projeto executivo do Sistema de Identificação 
Externa do Banco do Brasil. 

A película amarela deve ser recortada de forma a deixar vazada a área 
correspondente às letras. As letras devem então ser recortadas na película azul e 
coladas nos seus respectivos locais cuidando para que haja uma sobreposição de 
1mm entre a película amarela e azul. 
 
Obs.: O construtor deverá apresentar amostra à Fiscalização para aprovação. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.26 
               DIVERSOS - 29 

              PELÍCULA TRANSLÚCIDA EFEITO JATEADO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Externa, Item 2, sub-item 2.1.2 

 
TIPO: PELÍCULA TRANSLÚCIDA EFEITO JATEADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Película adesiva totalmente jateada em vinil 

Linha: Scotchcal série BR 

Ref.: 7300-314 (Dusted Crystal) 

Fabricante: 3M ou similar 

  

APLICAÇÃO: Fornecer e instalar sobre a vidraçaria, conforme indicado em projeto 
arquitetônico e de acordo com o projeto executivo do Sistema de Identificação Externa 
do Banco do Brasil. 
 
Obs.: O construtor deverá apresentar amostra à Fiscalização para aprovação. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.27 
               DIVERSOS - 29 

              PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, E = 25 MM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-29.CAP.01 e P-29.COR.01. 

 
TIPO: PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, E = 25 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Funcionamento: Movimento de giro das laminas por haste acrílica.  

Subida e Descido por cordões de nylon na cor da persiana. 

Cor: Alumínio natural 

Espessura da Lamina: 0,21mm  

Largura da Lamina: 25mm  

Profundidade mínima do vão para instalação: 40mm  

Altura da persiana recolhida: 3cm + 4% da Altura  

Composição das Laminas: 100% Alumínio  

Peso Aproximado (1,50 X 1,50) 2,60 Kg.   

Largura Máxima = 2,00 e Altura Máxima = 2,90 

Fabricante: Vertiflex ou similar aprovado pela Fiscalização 

Certificado de Garantia: Apresentar no recebimento provisório. 

 
 

APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.28 
               DIVERSOS - 29 

              PERSIANA VERTICAL EM TECIDO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-29.CAP.01 e P-29.COR.01. 

 
TIPO: PERSIANA VERTICAL EM TECIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material/Tipo: Persiana vertical em tecido sem blecaute nacional 

Largura das lâminas: 10cm 

Dimensões: Maior em 20 cm que o vão da janela 

Cor: Cinza claro 

Acessórios: Peso da base e carrinhos giratórios em poliestireno, trilho em 
alumínio anodizado natural 

Acabamento: Sanefa de madeira revestida no mesmo tecido da persiana H = 
7,0 cm 

Fabricante: Criativa ou similar aprovado pela Fiscalização 

Certificado de Garantia: Apresentar no recebimento provisório. 
 

APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.29 
               DIVERSOS - 29 

              PICTOGRAMA - PADRÃO HIGH TECH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

 
TIPO: PICTOGRAMA - PADRÃO HIGH TECH 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Placa de acrílico liso e transparente 8mm (ou vidro temperado).   

Acabamento: Fundo em adesivo jateado ref.3M SCOTCHCAL série BR 7300-
314 (DUSTED CRYSTAL)  

Pictogramas: Cinza grafite ref.: PANTONE 445 

Dimensões: Sinalização de ambientes: 20x20 cm 

Adesivos fixados na face posterior (porção interna) do acrílico: primeiramente 
fixar o pictograma e depois o adesivo. 

Fixação: parafusos com diâmetro de 10 ou 12 mm, com acabamento em 
botões cromados para esconder os parafusos. Os furos sob os botões devem 
ter a dimensão compatível com os parafusos de fixação; 

 

APLICAÇÃO: Uso em paredes, divisórias e portas, a uma distancia mínima de 1,70 do 
piso acabado à base da placa, em locais de fácil visualização. Confeccionadas em 
acrílico ou vidro e fixadas com pinos metálicos cromados afastadores. 

 

Obs.: Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização e confirmar com o 
gerente da agência os dizeres de cada uma. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.30 
               DIVERSOS - 29 

              PLACA AÉREA DIRECIONADORA DE FLUXO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

 
TIPO: SINALIZAÇÃO INTERNA -  PLACA AÉREA DIRECIONADORA DE FLUXO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material:- Placa de acrílico 8,0 mm 

Características: Conectores e fixadores de teto 10,0 mm e cabos de aço 8,0 
mm, Vinil Adesivo Ref. 3M SCOTCHAL Série BR 7300-314 - Dusted Crystal 
(jateado), Fita Adesiva Ref. 3M SCOTCHAL Série BR 6300-35, esp = 15 mm, 
Setas e Letras em adesivo Ref. 3M SCOTCHAL Br 7300-71 (Dark Gray) – 
Fonte Arial  Negrito – Altura da letra maiúscula = 25 mm 

Quantidade: Conforme projeto de arquitetura. 

  

APLICAÇÃO: Sinalização interna de atendimento prioritário no hall de público, 
conforme projeto de arquitetura e anexos sinalização. 

Obs.: Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização e confirmar com o 
gerente da agência os dizeres de cada uma. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.31 

 
               DIVERSOS - 29 

              PLACA AÉREA INFORMATIVA  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

  
TIPO: SINALIZAÇÃO INTERNA - PLACA AÉREA INFORMATIVA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Placa de acrílico incolor transparente – e=8mm. 

Faixa em vinil adesivo Ref. 3M Scotchal Série BR 7300-314 Dusted Crystal 

Faixa em fita adesiva ref. 3M Scotchal Série BR 6300-35 ou similar e=15mm. 

Setas (Diâmetro 50mm) e Letras em Adesivo Ref. 3M Scotchal Série BR 7300-
71 (Dark Gray) ou similar, Fonte – Arial Negrito, Altura Letra Maiúscula 25 mm. 

Fixação: Cabo de aço tensionado e=4mm preso ao teto com fixador de teto e 
preso na placa com conector aéreo 10mm. 

Dimensões: largura = 90 cm e altura = 28 cm 

 

APLICAÇÃO: Sinalização interna de atendimento prioritário no hall de público, 
conforme projeto de arquitetura e anexos sinalização. 

Obs.: Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização e confirmar com o 
gerente da agência os dizeres de cada uma. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.32 
               DIVERSOS - 29 
              POLICARBONATO PARA BIOMBO DE PRIVACID ADE - GUICHÊS/ESPERA E/OU 

TAA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme manual de Ambiência 2.0, NBR 13962:2006, NR 17. 

  
TIPO: POLICARBONATO PARA BIOMBO DE PRIVACIDADE - GU ICHÊS/ESPERA 
E/OU TAA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Dimensões: Painéis em Policarbonato 4mm serigrafados (fosco) 1,20 x 1,70 m 
(larg. x alt) 

Quantidade: Conforme projeto de arquitetura. 

 
APLICAÇÃO: Substituição do policarbonato nos biombos de privacidade , guichês de 
caixa e/ou TAA. 
 
Obs.: Não existe fabricante homologado para fornecimento do material especificado 
neste capítulo. Submeter protótipo à prévia fiscalização do Banco 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.33 
               DIVERSOS - 29 

              PÓRTICO METÁLICO 1 PORTA COMPLETO, CO LUNA DE IDENT. MET. E 
POLICARBONATO 2,4 LEITOSO COM ILUMINAÇÃO - INSTALAD O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-29.POR.01 e E-POR.20 do Caderno Geral de Encargos 1995, 
Anexo Sinalext – 01. 

 
TIPO: PÓRTICO METÁLICO 1 PORTA COMPLETO, COLUNA DE IDENT. MET. E 
POLICARBONATO 2,4 LEITOSO COM ILUMINAÇÃO - INSTALAD O 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

ESTRUTURA DO PÓRTICO 

Material: Chapa Metálica Galvanizada com aplicação de pintura automotiva, 
Ref: Tintas Wanda, Cor Prata Polar Metálico 97 e acabamento em verniz 
poliuretano bi-componente, acabamento Brilho – Tintas Wanda. 

Acabamento: Policarbonato em Bobina Branco Leitoso, espessura de 2,4mm, 
referência GE Lexan SGC – 100 Sheet, com aplicação de Película Catálogo 
Translúcida 3M por fora: 

• Amarelo BR 8600- 15 Pantone 108c;  

• Azul Sultão BR 8600 – 157 Pantone 286c; 

• Garantia de 6 anos. 

FECHADURAS DE SEGURANÇA 

Fechadura Eletromagnética - Material: Fechadura Eletromagnética, dotada de 
fecho Fabricante: FR 61 – Amelco ou similar. 

ILUMINAÇÃO 

Iluminação Backlight: Tipo Lâmpadas Fluorescentes de 32 W Phillps ou similar 
de 1,15m de comprimento, reator eletrônico partida rápida Phillps ou similar, 
duplo, alto fator de potência. 

 

APLICAÇÃO: Na entrada para o auto-atendimento. 
 

Obs.: O CONSTRUTOR deverá fornecer o pórtico completo, conforme padrão visual 
BB, inclusive com iluminação 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.34 
               DIVERSOS - 29 

              PÓRTICO METÁLICO 2 PORTAS COMPLETO, C OLUNA DE IDENT. MET. E EM 
POLICARBONATO 2.4 LEITOSO COM ILUMINAÇÃO - INSTALAD O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-29.POR.01 e E-POR.20 do Caderno Geral de Encargos 1995   

 
TIPO: PÓRTICO METÁLICO 2 PORTAS COMPLETO, COLUNA DE  IDENT. MET. E 
EM POLICARBONATO 2.4 LEITOSO COM ILUMINAÇÃO - INSTA LADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

ESTRUTURA DO PÓRTICO 

Material: Chapa Metálica Galvanizada com aplicação de pintura automotiva, 
Ref: Tintas Wanda, Cor Prata Polar Metálico 97 e acabamento em verniz 
poliuretano bi-componente, acabamento Brilho – Tintas Wanda. 

Acabamento: Policarbonato em Bobina Branco Leitoso, espessura de 2,4mm, 
referência GE Lexan SGC – 100 Sheet, com aplicação de Película Catálogo 
Translúcida 3M por fora: 

• Amarelo BR 8600- 15 Pantone 108c;  

• Azul Sultão BR 8600 – 157 Pantone 286c; 

• Garantia de 6 anos. 

FECHADURAS DE SEGURANÇA 

Fechadura Eletromagnética - Material: Fechadura Eletromagnética, dotada de 
fecho Fabricante: FR 61 – Amelco ou similar. 

ILUMINAÇÃO 

Iluminação Backlight: Tipo Lâmpadas Fluorescentes de 32 W Phillps ou similar 
de 1,15m de comprimento, reator eletrônico partida rápida Phillps ou similar, 
duplo, alto fator de potência. 

 

APLICAÇÃO: Na entrada para o auto-atendimento. 
 

Obs.: O CONSTRUTOR deverá fornecer o pórtico completo, conforme padrão visual 
BB, inclusive com iluminação. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.35 
               DIVERSOS - 29 

              PÓRTICO METÁLICO 3 PORTAS COMPLETO, C OLUNA DE IDENT. MET. E EM 
POLICARBONATO 2.4 LEITOSO COM ILUMINAÇÃO - INSTALAD O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-29.POR.01 e E-POR.20 do Caderno Geral de Encargos 1995   

 
TIPO: PÓRTICO METÁLICO 3 PORTAS COMPLETO, COLUNA DE  IDENT. MET. E 
EM POLICARBONATO 2.4 LEITOSO COM ILUMINAÇÃO - INSTA LADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

ESTRUTURA DO PÓRTICO 

Material: Chapa Metálica Galvanizada com aplicação de pintura automotiva, 
Ref: Tintas Wanda, Cor Prata Polar Metálico 97 e acabamento em verniz 
poliuretano bi-componente, acabamento Brilho – Tintas Wanda. 

Acabamento: Policarbonato em Bobina Branco Leitoso, espessura de 2,4mm, 
referência GE Lexan SGC – 100 Sheet, com aplicação de Película Catálogo 
Translúcida 3M por fora: 

• Amarelo BR 8600- 15 Pantone 108c;  

• Azul Sultão BR 8600 – 157 Pantone 286c; 

• Garantia de 6 anos. 

FECHADURAS DE SEGURANÇA 

Fechadura Eletromagnética - Material: Fechadura Eletromagnética, dotada de 
fecho Fabricante: FR 61 – Amelco ou similar. 

ILUMINAÇÃO 

Iluminação Backlight: Tipo Lâmpadas Fluorescentes de 32 W Phillps ou similar 
de 1,15m de comprimento, reator eletrônico partida rápida Phillps ou similar, 
duplo, alto fator de potência. 

 

APLICAÇÃO: Na entrada para o auto-atendimento. 
 

Obs.: O CONSTRUTOR deverá fornecer o pórtico completo, conforme padrão visual 
BB, inclusive com iluminação 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.36 
               DIVERSOS - 29 

              SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO - PLACA  METÁLICA 50X70 CM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Externa, Item 2, sub-item 2.1.2 

 
TIPO: SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO - PLACA METÁLIC A 50X70 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: placa metálica #20 com dimensões de 50 x 70 cm, instalada em poste 
tubular em aço Ø 5 cm com altura de 1,70 m. 

Acabamento: Símbolo internacional de acessibilidade na cor branca sobre 
fundo azul ref. Pantone 2925C. 

 

APLICAÇÃO: Junto à vaga destinada ao PNE ou conforme orientação da Fiscalização. 
 
Obs.: Não existe fabricante homologado para fornecimento do material especificado 
neste capítulo. 
Submeter protótipo à prévia fiscalização do Banco 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.37 
               DIVERSOS - 29 

              SINALIZAÇÃO SANITÁRIO ACESSÍVEL ACRÍL ICO 30X20 CM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

 
TIPO: SINALIZAÇÃO SANITÁRIO ACESSÍVEL ACRÍLICO 30X2 0 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Placa de acrílico liso e transparente 8mm (ou vidro temperado).   

Acabamento: Fundo em adesivo jateado ref.3M SCOTCHCAL série BR 7300-
314 (DUSTED CRYSTAL)  

Pictogramas: Cinza grafite ref.: PANTONE 445 

Dimensões: Sinalização de ambientes: 30x30 cm 

Adesivos fixados na face posterior (porção interna) do acrílico: primeiramente 
fixar o pictograma e depois o adesivo. 

Fixação: parafusos com diâmetro de 10 ou 12 mm, com acabamento em 
botões cromados para esconder os parafusos. Os furos sob os botões devem 
ter a dimensão compatível com os parafusos de fixação; 

 

APLICAÇÃO: Uso nas portas dos sanitários acessíveis, a uma distancia mínima de 
1,70 do piso acabado à base da placa, em locais de fácil visualização. Confeccionadas 
em acrílico ou vidro e fixadas com pinos metálicos cromados afastadores. 

 

Obs.: Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização e confirmar com o 
gerente da agência os dizeres de cada uma. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.38 

 
               DIVERSOS - 29 

              SINALIZAÇÃO SÍMBOLO DE ACESSIBILIDADE  (ADESIVOS) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

 
TIPO: SINALIZAÇÃO SÍMBOLO DE ACESSIBILIDADE (ADESIV OS) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Vinil Adesivo. 

Fabricante: 3M 

Cor: Branco (pictograma) e fundo Azul referência cromática PANTONE 2925C. 
 

APLICAÇÃO: Esta sinalização deverá ser afixada em local visível ao público nos 
seguintes locais (quando acessíveis) conforme a ser indicado em projeto  de 
arquitetura e Anexo Manual de Acessibilidade BB.  

• No nicho do Terminal de auto-atendimento acessível (caso só exista um. Caso 
todos sejam acessíveis, não haverá sinalização); 

• Balcão cliente acessível; 

• Porta de acesso alternativo à PGDM; 

• Mesa de atendimento acessível prioritário; 

• Guichê de caixa acessível; 

• Cadeira reservada ao PPNE.  

 

Obs.: Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização e confirmar com o 
gerente da agência os dizeres de cada uma. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.39 
               DIVERSOS - 29 

              SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO – PLA QUETA EM BRAÍLE  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização. 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

 
TIPO: SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO – PLAQUETA EM  BRAÍLE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Placa de sinalização tátil em alumínio gravada em baixo ou alto relevo e braille 
para uso em corrimão. Ex.: com as palvras Início ou Fim ou com a indicação do 
pavimento. 

Marca: Sing - Total Acessibilidade 

Material: Alumínio 

Medida: 10x3cm 

Cores: Alumínio Natural 

Fixação: Fita dupla face 3M ou soldada. 
 

APLICAÇÃO: Deverá sempre ser aplicada na parede da escada alinhada com a 
sinalização tátil do corrimão. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.40 
               DIVERSOS - 29 

              SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAU - ADESIV O 0,03X0,20M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

 
TIPO: SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAU - ADESIVO 0,03X0 ,20M   
   

Material: Composto de película auto-adesiva em PVC, com cargas, não 
radioativas, que absorvem luz em ambientes claros e mantém esta carga ativa 
sem a presença de luz, liberando energia luminosa  

Cor: Amarela 

Dimensão: 20x3cm, e=1,5mm  

Fabricante: Mercur ou similar  

Resina para adesão: Poliuretana 

Fita transferível: Papel siliconado adesivo acrílico  

A quantidade de energia luminosa deve ser suficiente para orientar fugas em 
casos de emergência. 

Após carregada totalmente deve liberar gradativamente a energia luminosa. 

O tempo total de liberação de energia não pode ser inferior a 8 horas. 

Garantia: 2 (dois) anos. 

 

EXECUÇÃO:  

A superfície deve estar seca, isenta de pó, gorduras e outras sujidades. 

Deve-se aplicar previamente à aplicação da película, um “primer” de 
preparação de adesividade à base do piso.  

Deve-se aplicar a película retirando seu liner (proteção da face adesiva) com 
cuidado para não sujá-la com poeiras e gordura dos dedos. 

Ao aplicar a película, fazê-la de uma só vez. A adesão da película é 
INSTANTÂNEA não permitindo reinstalação. 

 

APLICAÇÃO: 

 Nas laterais dos degraus das escadas aplicadas em ambos os lados perfeitamente 
alinhadas. 
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DINOP/CENOP BH  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-29.41 
               DIVERSOS - 29 

              SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL NO ACESSO - PLACA 18X42 CM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno e, NBR 9050/2004. 

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo 
com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões 
descritos no manual. 

 
TIPO: SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL NO ACESSO - PLACA 18X42 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      

Material: Placa em acrílico ou policarbonato, esp.6mm, liso e transparente., 
adesivada pelo verso com adesivo vinílico jateado, referência cromática 3M 
Scotchcal BR7300-314. 

Dimensões: 18 x 42 cm 

Botões de fixação: No pórtico – com parafusos cromados para esconder os 
parafusos com diâmetro de 10 ou 12 mm. Os furos sob os botões devem ter a 
dimensão compatível com os parafusos de fixação. 

Fontes – Em relevo de 1mm, executado em PVC, pantone 287 (azul do BB). A 
fonte do texto da sinalização visual e tátil deve ser ARIAL, 60 (16 mm), 
somente em maiúsculas. 

Braille – Aplicado abaixo dos testos visuais e táteis, fonte 27 Braillekiama 
(referencia) altura de 7,4mm 

Pictograma – Em relevo de 1mm, executado em PVC 

Ref. Caderno de Detalhes de Acessibilidade 

 

EXECUÇÃO 

Procedimento executivo: Recortar a película amarela de modo a deixar vazada 
a área correspondente às letras. As letras devem então ser recortadas na 
película azul e coladas nos seus respectivos locais, deixando uma 
sobreposição de 1 mm entre a película amarela e azul. 

  

APLICAÇÃO: Placa a ser instalada no pórtico do auto-atendimento, conforme Caderno 
de Detalhes de Acessibilidade. 

 

Obs.: Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá 
apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização e confirmar com o 
gerente da agência os dizeres de cada uma. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-30.01 
               LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - 30 

              LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 20m³ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

Conforme P-30.AAA.01. 

 

TIPO: LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA E RESERVATÓRIOS  

 

2.0.     EXECUÇÃO 

2.1. Abrir a descarga de lavagem e esgotar toda a água armazenada.  

Lavar minuciosamente o fundo e as paredes com escovão (uso exclusivo 
nesse serviço) e jatos d’água sob pressão, cuidando para não prejudicar a 
impermeabilização. Esgotar toda a água da lavagem. 

2..2. Fechar a descarga. Calcular o volume aproximado do reservatório, para 
cada 1.000 litros de volume do reservatório, diluir 1 litro de água sanitária em 5 
litros de água. Aplicar essa solução nas paredes varias vezes, mantendo-as 
umedecidas durante o período mínimo de duas horas consecutivas. 

2.3. Ao termino desse período, abrir a descarga de lavagem, esgotar a solução 
e enxugar as paredes. Encher o reservatório (já desinfetado e em condições 
normais de uso). Vedar a tampa, para evitar a contaminação da água 
provocada por ratos, baratas ou outros insetos. Se houver mais de um 
reservatório no prédio, somente apos a conclusão dos serviços no primeiro, 
inicia-los no segundo; apos, terceiro; e assim por diante. 

2.4. Realizar os serviços, sempre que possível, com firma especializada e 
idônea. Com relação aos elementos empregados nos serviços, observar as 
recomendações abaixo: 

- não devem ser portadores de moléstia contagiosa; 

- deverão usar obrigatoriamente botas e mascaras; 

- não podem permanecer dentro do reservatório todo tempo requerido pela 
operação de limpeza. 

 

3.0. APLICACAO: 

           Limpeza de caixas e reservatórios de água. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-30.02 
               LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - 30 

              LIMPEZA DA OBRA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

1.0. NORMAS 

A execução da limpeza e verificação final obedecerá ao disposto nas normas 
abaixo, no que for aplicável: 

P-30.AAA.01 Condições e Normas 

2.0. TIPO: LIMPEZA GERAL 

2.1. Ao término dos serviços, deverão ser efetuadas rigorosa limpeza e 
remoção total dos detritos, bem como a recuperação de superfícies cujo 
acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de 
reforma. 

2.2. Efetuar limpeza de toda a vidraçaria da dependência (fachada, portas 
de vidro temperado, guarda-corpos; divisórias, etc.); 

2.3. Executar limpeza e conservação de portas, maçanetas, revestimentos 
laminados etc.; 

2.4. Executar limpeza de bancadas, cubas, bacias sanitárias, mictórios e 
metais de todos os sanitários existentes. 

2.5. Ao final da obra, deverão ser feitos testes das instalações hidráulicas, 
elétricas, telefone, alarme e on-line, de modo que o local possa ser 
utilizado de imediato.  

3.0. PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 

3.1. Entulho: remover diariamente todo entulho proveniente da reforma. 

3.2. Ao final de cada jornada de trabalho deverá ser efetuada limpeza geral 
da área afetada, de forma a permitir a continuidade e o perfeito 
andamento da obra no dia seguinte. 

3.3. Ao final da obra, executar criteriosa limpeza de todas as áreas afetadas 
pela reforma, de forma a permitir o uso imediato de todas as partes do 
prédio, seus equipamentos e instalações, em especial: 

• Manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos; 

• Remoção total de pó; 

• Restos de argamassa em pisos, alvenarias, vidros, louças, etc.; 

• Limpeza de portas, janelas, ferragens, etc.; 

• Outras não descritas acima, que impeçam o uso imediato do prédio. 

3.4. Observações: qualquer pendência relativa à limpeza acima descrita 
impedirá o recebimento provisório da obra. 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-30.02 
               LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - 30 

              LIMPEZA DA OBRA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

 

 

4.0. LIMPEZA DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO 

 
4.1. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
 

4.1.1. Limites da Área – ao limites da área onde ocorrerão os trabalhos de 
hidrojateamento deverão ser definidos e a equipe deverá marcar 
estes limites através de barreiras e avisos para impedir o acesso a 
outras pessoas. As barreiras deverão Ter formatos aprovados de 
avisos de perigo, como “PERIGO – MANTENHA DISTÂNCIA. 
HIDROJATO A ALTA PRESSÃO EM OPERAÇÃO”. 

4.1.2. Materiais Corrosivos – onde houver a possibilidade da existência de 
materiais corrosivos ou tóxicos, o encarregado de área deverá 
informar ao supervisor do hidrojateamento de qualquer precaução 
que seja necessária, inclusive quanto a colete e à disposição de 
descarga. 

4.1.3. Superfície de Trabalho – os operadores devem ter bom acesso às 
peças a serem jateadas de trabalho segura e vias de deslocamento. 
A área na qual o trabalho será executado deverá ser mantida livre de 
peças soltas e escombros para prevenir perigos de escorregões. 

4.1.4. Acesso – o acesso de pessoas não autorizadas à área onde está 
havendo hidrojateamento deve ser evitado. A área deve ser isolada e 
avisos de advertência devem ser dispostos em posições 
proeminentes. O perímetro deve ser fora do raio efetivo do jato, 
sempre que possível. 

4.1.5. Contato com Operador – O encarregado deve informar a todas as 
pessoas que desejarem ingressar na área, que está em execução do 
serviço de hidrojateamento. Essas pessoas devem aguardar até que 
o jateamento pare e que a sua presença seja percebida pelo 
operador. Pessoas desejando que o jateamento pare, devem 
aproximar-se de outro membro da equipe não seja o operador – 
jatista. O operador não deve Ter sua atenção distraída, até que o 
jateamento pare. 

4.1.6. Proteção Lateral – escudos e proteção devem ser colocados, quando 
possível, pare salvaguardar pessoas e equipamento contra contato 
com removidos pelo jateamento. 

4.1.7. Equipamento de Proteção – todas as pessoas trabalhando ou que 
entrem na área cercada, enquanto os trabalhos de jateamento 
estiverem em desenvolvimento, deverão usar adequado 
equipamento de proteção. 

4.1.8. Pressurizando o Sistema – a pressão deve ser aumentada 
vagarosamente no sistema, enquanto seus componentes são 
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CENOP BH (MG) ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS S-30.02 
               LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - 30 

              LIMPEZA DA OBRA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

inspecionados para a verificação de vazamentos ou defeitos. Todos 
os vazamentos ou defeitos deverão ser repassados ou as peças 
trocadas. Para os reparos, o sistema deverá ser despressurizado. 

4.1.9. Equipe de Operação – Nas operações de hidrojato a prática aceita é 
de que deve haver pelo menos duas pessoas envolvidas. 

4.1.10. Supervisão – todas as operações de hidrojateamento devem ser 
controladas por um Supervisor que é treinado em todos os aspectos 
das operações de hidrojato. 

4.1.11. Número de Operadores – As operações de hidrojateamento devem 
ter pelo menos 02 operadores, de acordo com o equipamento usado 
e a natureza do serviço que devem trabalhar em equipe, com um dos 
membros como encarregado. O operador da pistola ou lança, t deve 
assumir o principal papel, enquanto o hidrojateamento estiver em 
andamento. 

4.1.12. Operador da Pistola – um operador da equipe deve segurar a lança, 
pistola ou mangueira, com o bico nela montado. Sua principal tarefa 
é direcionar o jato. 

4.1.13. Segundo Operador – o segundo operador da equipe deve atender à 
bomba, manter atenta observação do primeiro operador quanto a 
sinais de dificuldades ou fadiga e observar a área circundante quanto 
a pessoas intrusas ou situações inseguras. Se necessário, o 
operador deverá desligar a pressão até que seja seguro continuar. 
Deve-se tomar cuidado para desligar a pressão rapidamente, se o 
operador vier a escorregar ou cair. 

4.1.14. Operadores Adicionais – mais operadores são necessários nas 
seguintes circunstancias: 

a) para auxiliar o primeiro operador no manuseio da lança, caso ela 
seja muito longa ou pesada; 

b) para providenciar comunicação se o operador da lança estiver fora 
do alcance da visão do operador da bomba. Rotação do Pessoal – a 
equipe de operação deve fazer rodízio das funções durante qual quer 
trabalho, para minimizar a fadiga do operador que manipula a lança 
ou pistola. 

4.1.15. Encarregado da Equipe – é o responsável pela verificação do 
equipamento básico, pela preparação da área de trabalho para 
operação segura e pela obtenção da permissão para o trabalho, 
onde e quando necessária. 

4.1.16. Código de Sinais – Antes do início da operação de jateamento, os 
membros da equipe, um dos quais deve ser o encarregado, deve 
estabelecer um código de sinais a ser utilizado durante a operação. 

4.1.17. Preparo do Pessoal – O operador e demais membros da equipe 
devem ser física e mentalmente capazes de executar as operações 
requeridas. 
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4.1.18. Operação com uma pessoa – operações com apenas uma pessoa 
são permitidas quando a pressão não exceda 2000 PSI e a vazão 
seja inferior a 20 GPM. 

 

 

 
4.2. OPERAÇÕES COM PISTOLA 

4.2.1. Controle – a pessoa que opera a pistola deve ter controle direto 
sobre o sistema de descarga. 

4.2.2. Assistência – o sistema nunca deverá ser abandonado em 
funcionamento. 

4.2.3. Operação Múltipla – quando dois ou mais operadores jatistas 
estivarem trabalhando simultaneamente na mesma área, deve-se 
manter uma barreira física ou adequada espaço entre eles, para se 
prevenir possibilidade de ferimentos. 

4.2.4. Manipulação de Alvos – objetos a serem limpos nunca devem ser 
sustentados pelas mãos. 

4.2.5. Proteção das Conexões – o ponto onde a pistola conecta com a 
mangueira deve ser envolvido por um dispositivo de proteção, tal 
como uma mangueira especial, ombreira, etc, para prevenir 
ferimentos ao operador, no caso de ruptura da conexão, tubo ou 
mangueira. 

4.2.6. Mínimo Comprimento – onde possível, o comprimento mínimo da 
lança de extensão da pistola deve ser de 1,20 cm do gatilho até o 
bico. 

4.2.7. Proteção da Mangueira – mangueiras com cobertura de aço devem 
ser sistemas operados a ar, para impedir que o sistema seja ativado 
por alguém que na mangueira. 

4.2.8. Operações com Mangueiras ou Lança Flexível (“Rabicho”) 

4.2.9. Controle – o operador inserindo o bico deve Ter controle direto sobre 
o sistema de descarga. 

4.2.10. Reversão – um método positivo deve ser usado para prevenir que o 
bico reverta à direção do tubo que esteja sendo limpo. 

4.2.11. Jatos para trás – a operação com bicos contendo jatos para trás não 
deve ser feita sem a existência de um escudo adequado na 
mangueira. 

4.2.12. Espaço anelar – o espaço anelar entre o diâmetro externo da 
mangueira, lança ou bico e a parede interna de tubo sendo limpo 
deve ser suficiente para permitir a passagem adequada de água e 
dos detritos. 
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4.2.13. Despressurização – durante a operação manual, o bico deve ser 
inserido no furo do tubo antes da pressurização, de outro lado, o 
sistema deve ser despressurizado antes de retirado o bico de dentro 
do tubo. 

4.2.14. Identificação do Final – as mangueiras devem ser claramente 
marcadas a não menos de 0,6m do bico, para avisar o operador da 
localização do bico. 

4.2.15. Apoio do Bico – quando o comprimento de bico somado ao do 
terminal for menor que o diâmetro interno do tubo a ser limpo, deve-
se acoplar uma extensão rígida de tubo de comprimento maior que o 
diâmetro interno de tubo limpo, ou então se deve providenciar um 
escudo para o operador. Isto objetiva prevenir a reversão do bico, 
girando 180º e voltando contra o operador. 

4.2.16. O Hidrojateamento deverá ser aplicado detergente ácido diluído 
(Intercap – limpa alumínio), desincrustante ácido na cor azul. 

 

APLICAÇÃO: Todas as fachadas deverão ser limpas através do sistema de 
hidrojatamento descrito em anexo no Laudo Técnico da UFMG – Depto de 
materiais de construção. 

Os procedimentos deverão ser executados por empresas especializadas no 
mercado. 

Deverão ser limpos blocos de vidro e o domus existente. 
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1.0. NORMAS 

Conforme P-30.AAA.01. 

 
TIPO: LIMPE PERMANENTE DE OBRA 

2.0. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. É de responsabilidade do CONSTRUTOR o transporte e descarte do 
material. 

 

2.2. Deverão ser tomados todos os cuidados para evitar danos às áreas não 
alteradas do imóvel. 

3.0. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Será removido todo o entulho da obra, diariamente, sendo 
cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 
  

3.2. Deverá ser eliminado todo o acumulo de sedimento impregnado sobre 
as superfícies.  

 
3.3. Deverá ser efetuada a recuperação de superfícies cujo acabamento 

tenha sido afetado durante a execução dos serviços de reforma, de modo 
que o local possa ser utilizado de imediato. 

 
3.4. Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou 

salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, dos 
azulejos e de outros materiais. 

 
3.5. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente 

removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza 
nos vidros e ferragens das esquadrias. 
 

As ferramentas e materiais necessários para execução do serviço já estão incluídas na 
composição do mesmo, sendo o seu fornecimento de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
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