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ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REGISTR O DE PREÇOS REFERENTE À 

EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS, REFORMAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA INCLUINDO 

INSTALAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO, EM DEPENDÊNCIAS DO BANCO  DO BRASIL LOCALIZADAS NA 

REGIÃO DO PARANÁ, DIVIDIDO EM 07 LOTES. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES / CENOP LOGÍSTICA  CURITIBA  - PR / 

ÁREA  DE ENGENHARIA 

1. O Caderno de Encargos do Banco do Brasil apresenta-se em 2 (dois) volumes. 

2. O PRIMEIRO VOLUME, sob o título CADERNO GERAL DE ENCARGOS, compreende as seguintes 
partes: 

2.1. Primeira: Generalidades – corresponde ao agrupamento de Normas, designadas pela letra “G”, 
contendo convenções e abreviaturas, normalizações e unidades de medidas. 

2.2. Segunda: Materiais e Equipamentos - corresponde ao agrupamento de Normas, designadas pela 
letra “E”, compreendendo características básicas para todos os materiais e equipamentos de 
emprego previsível em obras do padrão das contratadas pelo Banco do Brasil, contendo o 
critério de analogia. 

2.3. Terceira: Procedimentos - corresponde ao agrupamento de Normas, designadas pela letra “P”, 
abrangendo as condições de execução de cada tipo de serviço. Está subdividida adotando-se o 
critério de classificação dos serviços por função construtiva. 

3. A Introdução do CADERNO GERAL DE ENCARGOS define, com clareza, o campo de aplicação das 3 
(três) partes aludidas no item anterior. 

4. Em síntese, o CADERNO GERAL DE ENCARGOS contém normas e especificações básicas, não só 
para os serviços a serem executados nesse registro de preços como, também, para outros mais, cuja 
aplicação, embora não prevista, possa tornar-se necessária. 

5. O SEGUNDO VOLUME, sob o título CADERNO DE ENCARGOS - PARTE IV, contém características 
de produtos e materiais e normas de execução complementares, além das indicações dos locais de 
aplicações de cada um dos tipos de serviços previstos nesse registro de preços, acompanhadas de 
caracterização de produtos pela marca, bem como das definições precisas dos tipos de instalações a 
serem empregadas, designados pela letra “S”. 

6. Para os produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados neste CADERNO DE 
ENCARGOS, a CONTRATANTE admitirá o emprego de similares, desde que consultada previamente a 
FISCALIZAÇÃO, e conforme o "critério de analogia ou similaridade" (E-AAA.01). A consulta deverá ser 
feita pelo Construtor, por escrito. 

7. Em caso de citações genéricas do tipo CADERNO DE ENCARGOS, em quaisquer documentos, a 
intenção é referir-se ao conjunto como um todo.  

8. Para efeito da interpretação de divergências, em qualquer caso ou hipótese, fica estabelecido que: 

8.1. em caso de divergência entre o contido em uma Especificação de Materiais e Equipamentos “E” 
ou Procedimentos - “P” e o Caderno de Encargos - Parte IV (Especificações de Serviços), 
prevalecerá sempre este último 

8.2. em caso de divergência entre o Caderno de Encargos - Parte IV (Especificações de Serviços) e 
os desenhos do projeto de arquitetura, prevalecerá sempre o primeiro; 

8.3. em caso de divergência entre o Caderno de Encargos - Parte IV (Especificações de Serviços) e 
os desenhos especializados – estrutural e instalações –, prevalecerão sempre os últimos; 

8.4. em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, o 
Banco, sob consulta prévia, definirá a dimensão correta; 

8.5. em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 
maior escala; 
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8.6. em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 
recentes; 

8.7. em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas “G”, “E” e “P” do Caderno 
de Encargos - Parte IV (Especificações de Serviços) ou deste Edital, será consultado o Banco; 

8.8. em caso de divergência entre o Caderno de Encargos - Parte IV (Especificações de Serviços) e o 
presente Edital, prevalecerá sempre este último; e 

8.9. em caso de divergência entre o projeto técnico e os projetos especializados (estrutural e 
instalações), prevalecerão os projetos especializados. 

9. O Caderno de Encargos Parte IV e os Projetos executivos são partes integrantes do Edital, portanto, 
são complementares entre si. Sendo assim, itens não mencionados em um deles e presentes no outro 
devem ser orçados, não podendo ser motivo para cobrança de serviços extraordinários por parte da 
CONTRATADA.  

OBS.: CONSTITUE PARTE INTEGRANTE DESTAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS , 
COMO SE NELA ESTIVESSE TRANSCRITO, O ARQUIVO MAGNÉT ICO DENOMINADO “ CADERNO 
GERAL DE ENCARGOS” , DISPONIBILIZADO A TODOS OS INTERESSADOS, MEDIANTE  SIMPLES 
SOLICITAÇÃO, AO QUAL SÃO FEITAS AS REFERÊNCIAS SOBR E NORMAS, PROCEDIMENTOS E 
MATERIAIS.  
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1. NORMAS 

1.1. Conforme P-01.AAA.01. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A presente Ata objetiva registrar preços para obras de construção e reforma de agências do 
Banco do Brasil no Estado do Paraná. 

2.2. As presentes especificações são genéricas e abrangem situações diversas que não 
necessariamente se verificarão na obra. Sendo assim, o proponente deve levar em conta a 
planilha de serviços, quantitativos e preços estimados do Banco, em anexo, para estabelecer os 
valores unitários de cada item que estima-se utilizar na obra. Esses valores serão aplicados aos 
quantitativos definitivos apurados posteriormente, conforme item seguinte, e segundo os 
procedimentos estabelecidos no Edital. 

2.3. A quantificação de áreas e quantidades citadas neste Caderno de Encargos tem por finalidade, 
apenas, caracterizar a magnitude da construção, sem que possa servir de base para cobrança, 
por parte do CONSTRUTOR, de serviços extraordinários. 

2.4. As obras projetadas consistirão em construções e reformas com execução de novas instalações 
de elétrica / lógica / telefonia / CFTV / alarme / ar condicionado / sinalização visual / água, esgoto 
e incêndio / diversas intervenções de natureza civil, conforme descrito abaixo: 

2.4.1. Serviços mais significativos (Área Civil) 
2.4.1.1. Demolições diversas para implantação do projeto; 
2.4.1.2. Remoções e remanejamento diversos implantação do projeto; 
2.4.1.3. Execução de fundações 
2.4.1.4. Execução de estrutura em concreto armado; 
2.4.1.5. Execução de alvenaria de tijolos; 
2.4.1.6. Fornecimento e instalação de telhas; 
2.4.1.7. Execução de estrutura de madeira para cobertura; 
2.4.1.8. Execução de serviços de impermeablização; 
2.4.1.9. Fornecimento e instalação de carpete; 
2.4.1.10. Fornecimento e instalação piso cerâmico;  
2.4.1.11. Fornecimento e instalação piso vinílico (manta ou placa); 
2.4.1.12. Fornecimento e instalação de pavimentação em concreto pré-moldada (ladrilho 

hidráulico, paver, lajota sextava, etc...); 
2.4.1.13. Fornecimento e instalação de porcelanato; 
2.4.1.14. Fornecimento e instalação de piso podotátil; 
2.4.1.15. Fornecimento e instalação de rodapés e soleiras; 
2.4.1.16. Execução de emboço e reboco; 
2.4.1.17. Fornecimento e instalação revestimento cerâmico; 
2.4.1.18. Fornecimento e instalação de divisórias (naval, gesso acartonado, vidro 

temperado, etc...); 
2.4.1.19. Fornecimento e instalação de  forros modulares; 
2.4.1.20. Fornecimento e instalação de piso elevado; 
2.4.1.21. Fornecimento e instalação de portas de madeira, metálicas e de vidro 

temperado; 
2.4.1.22. Pintura interna e externa (paredes, forros, esquadrias, etc...) 
2.4.1.23. Instalação de sistemas preventivos contra incêndio; 
2.4.1.24. Fornecimento e instalação de equipamentos sanitários e de cozinha; 
2.4.1.25. Execução de instalações sanitárias, de esgoto e águas pluviais; 
2.4.1.26. Fornecimento e instalação de sinalização visual externa (Comunucação visual). 
2.4.1.27. Fornecimento e instalação de sinalização interna. 

2.4.2. Serviços mais significativos (Área Elétrica)  
2.4.2.1. Instalações elétricas completas da obra, exceto a entrada de energia elétrica 

até o medidor, incluindo, dentre outros a infraestrutura elétrica composta de 
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quadros, tomadas, luminárias, interruptores, fechos magnéticos, tubulação, 
fiação, etc., conforme projeto específico com quantitativos à ser desenvolvido 
pela CONTRATANTE; 

2.4.2.2. Instalações de lógica e telefonia incluindo, dentre outros, a montagem dos 
racks, fornecimento e instalação de patch panels, patch cords, tomadas de 
lógica e telefonia, tubulação, fiação, interligação dos pontos às estações de 
trabalho etc., conforme projeto específico com quantitativos à ser desenvolvido 
pela CONTRATANTE; 

2.4.2.3. Instalações da infraestrutura de CFTV incluindo, dentre outros, o fornecimento 
e instalação de patch panels, patch cords, borneiras de conexão e de fusíveis,  
tubulação, fiação, ajuste de câmeras e lentes etc., conforme projeto específico 
com quantitativos à ser desenvolvido pela CONTRATANTE; 

2.4.2.4. Instalações da infraestrutura de alarme incluindo, dentre outros, o fornecimento 
e instalação de patch panels, patch cords, tubulação, fiação etc., conforme 
projeto específico com quantitativos à ser desenvolvido pela CONTRATANTE; 

2.4.2.5. Instalações do sistema de alarme, deteção, prevenção e combate a incêndio 
incluindo, dentre outros, o fornecimento e instalação da central de alarme de 
incêndio, sensores, acionadores, sirenes, sinalizadores de saída, blocos de 
iluminação de emergência, tubulação, fiação, unidades extintoras, hidrante de 
parede, etc., conforme projeto específico com quantitativos à ser desenvolvido 
pela CONTRATANTE; 

2.4.2.6. Implementação do sistema de proteção de descargas atmosféricas incluindo, 
dentre outros, o fornecimento e instalação de pararaios, cabos de descida, 
hastes de aterramento etc., conforme projeto específico com quantitativos à ser 
desenvolvido pela CONTRATANTE; 

2.4.2.7. Parte dos equipamentos descritos nos itens acima serão fornecidos pela 
CONTRATANTE conforme especificado no capítulo 19 do presente Caderno. 

2.4.3. Serviços mais significativos (Área Mecânica) 
2.4.3.1. Fornecimento e execução de dutos de insuflamento e retorno para ar 

condicionado; 
2.4.3.2. Instalação de equipamentos de ar condicionado. 

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

3.1. 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 em seu poder e de seu conhecimento. Também deverão ser observadas as demais 
instruções contidas no Edital da presente licitação. 

3.2. Todas as medidas e serviços deverão ser conferidos no local, não cabendo nenhum serviço 
extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

3.3. Todos os materiais a serem complementados deverão ser conferidos no local pela 
CONTRATADA, antes da sua aquisição, para que sejam adquiridos materiais idênticos aos 
existentes.  

3.4. Em virtude de esquema de segurança e horários de trabalho específico da dependência, deverão 
ser considerados no orçamento da obra encargos referentes a jornada de trabalho em finais de 
semana e horários noturnos, os serviços deverão ser programados e submetidos à prévia 
apreciação do Banco, através desta Regional e 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 predeterminados neste 
capítulo. 

3.5. Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame 
das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou 
irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida 
com a FISCALIZAÇÃO, visto que, depois de apresentada a proposta, o Banco não acolherá 
nenhuma reivindicação. 
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3.6. Previamente ao início das obras, proceder à obtenção de licenças, alvarás, anotações, registros 
e aprovações exigíveis por: Prefeitura, Orgãos e Repartições Públicas em geral, Concessionárias 
de Energia Elétrica, Telefonia e Mantenedoras. 

3.7. Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com 
autorização por escrito da mesma. 

3.8. 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 exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída. 

3.9. 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 circundantes. Todo e qualquer dano causado às 
instalações da agência, por elementos ou funcionários da CONTRATADA, deverá ser reparado 
sem ônus para o Banco. 

3.10. 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. Caberá à 
CONTRATANTE decidir a destinação final dos materiais que foram substituídos nas obras 
(forros, luminárias, divisórias, equipamentos sanitários, bancadas, etc.).Os materiais 
remanescentes não aproveitados pelo Banco serão retirados pelo CONSTRUTOR a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 

4. SERVIÇOS 

4.1. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e 
especificações fornecidos pelo BANCO. 

5. MATERIAIS 

5.1. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, salvo o disposto em contrário pela 
CONTRATANTE. 

5.2. Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade 
e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações "E", salvo disposição 
expressa e diversa estabelecida nos Serviços "S" específicos, cujas prescrições prevalecerão. 

5.3. O CONSTRUTOR só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo 
com as Especificações. Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, 
ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada. 

5.4. As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente 
autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da 
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 
correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

5.5. Obriga-se o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados 
pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente ao assunto, 
sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não 
satisfaçam a estas Especificações. 

5.6. A indicação de nomes de fabricantes/marcas dos produtos citados na presente são referenciais, 
podendo ser utilizados materiais equivalentes, desde que ouvida previamente a Fiscalização e 
obedecidas as recomendações do “Critério de Analogia para materiais” adiante descrito. 

6. MÃO-DE-OBRA 

6.1. Toda mão-de-obra será fornecida pela CONTRATADA, exceto nos casos em que a 
CONTRATANTE dispuser de forma diferente. 
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7. IMPUGNAÇÕES 

7.1. Serão impugnados pela Fiscalização os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais. 

7.2. Ficará o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, 
bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes. 

8. HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

8.1. Conforme acordo prévio mantido com a Administração da  Dependência e a FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE e observado o seguinte: 

8.1.1. Instalações e relocalizações: 

Dias úteis: das 08h até 22h.        Finais de semana: horário integral.  
Outros horários: conforme acertado com a Administração da Dependência. 

8.1.2. Reformas com ou sem ampliação e Conservação Predial: 

A Agência permanecerá com suas atividades normais durante as obras de reforma com ou sem 
ampliação. 

Dias úteis: das 16h até 24h.        Finais de semana: horário integral.  
Outros horários: conforme acertado com a Administração da Dependência. 

9. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 

9.1. Antes do início das obras, o Construtor deverá apresentar a ART do responsáveis técnicos. 
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1. CRITÉRIO DE ANALOGIA 

1.1. Conforme E-AAA.01 

1.2. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos 
materiais especificados neste Caderno, a substituição obedecerá ao disposto no itens 
subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da 
FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia definido a 
seguir. 

1.3. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se 
desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na 
Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 

1.4. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se 
desempenham idêntica função construtiva mas não apresentam as mesmas características 
exigidas na  Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 

1.5. Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação 
financeira para as partes, ou seja, a CONTRATANTE ou o CONSTRUTOR. 

1.6. Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente 
compensação financeira para uma das partes, a CONTRATANTE ou o CONSTRUTOR, 
conforme disposto em contrato. 

1.7. O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO. 

1.8. Nas Especificações a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca 
implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e 
semelhança subordinada ao critério de analogia estabelecido conforme item anterior. 

1.9. A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em tempo 
oportuno pelo CONSTRUTOR, não sendo admitido, em nenhuma hipótese, que dita consulta 
sirva para  justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 

2. LABORATÓRIO – EXAMES E TESTES 

2.1. Conforme E-AAA.02 

2.2. REQUISITO 

2.2.1. Os laboratórios que realizarem os exames e testes de materiais e equipamentos deverão 
estar credenciados pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial, Órgão subordinado ao Ministério da Indústria e Comércio e 
integrante do SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial.  

2.3. VERIFICAÇÃO 

2.3.1. Compete a CONTRATADA apresentar à FISCALIZAÇÃO o "Certificado de 
Credenciamento", atualizado, expedido pelo INMETRO, sem o que poderá a Fiscalização 
considerar inaceitáveis os resultados dos exames e testes realizados por iniciativa do 
CONSTRUTOR. 

2.3.2. A apresentação do certificado que se reporta o item precedente será efetuada antes da 
realização dos testes e exames ou, quando muito, concomitantemente com os resultados 
desses exames e testes.  
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1. NORMA DE SEGURANÇA 

1.1. Conforme P-01.SEG.01 

1.2. Serão obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos Órgãos Governamentais 
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as 
seguintes: 

1.2.1. NB-252/82 Segurança na execução de obras e Serviços de construção (NBR-7678); 
1.2.2. NB-598/77 Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682); 
1.2.3. NR-1 Disposições gerais (norma governamental); 
1.2.4. NR-18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construção. 

2. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

2.1. A NR-18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construção) estabelece 
medidas de proteção durante as obras de construção, demolição, reparo, pintura, limpeza e 
manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos e tipo de construção.  

2.2. No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na 
obra, deverá ser rigorosamente observada durante a execução dos trabalhos  o estabelecido na 
NR-18. 

2.3. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 
especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com seu plano de trabalho, observando as 
especificações estabelecidas, em cada caso, nestas especificações. 

2.4. A observância do estabelecido na NR-18 não desobriga as empresas do cumprimento de 
disposições legais complementares relativas à Segurança e à Medicina do Trabalho, 
determinadas na legislação federal, estadual ou municipal.  
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1. RELAÇÃO DE AUTORES E PROJETOS 

1.1. Os projetos arquitetônicos/Complementares, serão fornecidos ao contratado no ato de 
contratação de cada obra/Intervenção. 

2. DESENHOS COMPLEMENTARES, DETALHES E DESENHOS PAD RÕES. 

2.1. Bicicletário 
2.2. Célula de Atendimento Estilo 
2.3. Corrimão e Guarda Corpo 
2.4. Divisórias D 130 – Baterias de Caixa 
2.5. Fixação da TAA 
2.6. Manual de Acessibilidade 
2.7. Placa de Obra 
2.8. Porta Tesouraria 
2.9. Pórtico Estilo 
2.10. Sinalização Externa Estilo 
2.11. Sinalização Externa Varejo 
2.12. Sinalização Interna Estilo 
2.13. Sinalização Interna Segurança Patrimonial 
2.14. Sinalização Interna Segurança Trabalho 
2.15. Sinalização Interna Varejo – Tipo 1 
2.16. Sinalização Interna Varejo – Tipo 2 e 3 
2.17. Totem Externo – 4,10m 
2.18. Totem Externo – 7,50m 
2.19. Terminal Tesoureiro Eletrônico – TTE 
2.20. Grades de Segurança para Fachadas Externas de Agência (Estrutura Metálica) 
2.21. Manual Ambiência 2.0 
2.22. CPMM 
2.23. Manual Estilo 2.0 
2.24. Carenagem TAA´s Estilo 2.0 
2.25. Private 
2.26. Plano de Automação de Agências 
2.27. Sinalização Interna Varejo Nova Ambiência 
2.28. Tapume Padrão BB 
2.29. Piso e Forro Ambiente Conectividade Estilo 2.0 
2.30. Custódia de Chave e cadastramento de Senha do Alarme 
2.31. Termo de Responsabilidade 
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1. BARRACÃO 

1.1. Conforme P-02.BAR.01. 

2. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 

2.1. Conforme P-02.INS.01. 

3. ALARME 

3.1. Durante a obra, todos os serviços envolvendo o sistema de alarme deverão ter datas 
previamente informadas à Administração da Dependência, solicitando que seja informado à 
mantenedora do  alarme e à Polícia Militar a fim de evitar possível alarme falso e a manutenção 
da segurança da agência. 

4. ETAPAS DA OBRA 

4.1. RESUMO: 

4.1.1. Obras em agências com dois pavimentos:  
4.1.1.1. A obra será executada em um dos pavimentos, mantendo a agência em 

funcionamento no outro. 
4.1.1.2. Após a conclusão desta etapa a agência deverá ser transferida  para o 

pavimento reformado, iniciando-se a obra na parte liberada. 

4.2. PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS:  

4.2.1. No caso  de obras em agências com dois pavimentos a CONTRATADA deverá 
providenciar o seguinte: 
4.2.1.1. execução das instalações provisórias para funcionamento da agência (elétrica / 

telefone / on-line / iluminação) na área a ser por ela utilizada; 
4.2.1.2. fornecimento de mão-de-obra para transporte do mobiliário; 
4.2.1.3. instalações provisórias de alarme. 

4.2.2. Sobre os pisos que não forem atingidos pela obra, mas que servirem de circulação de 
pessoal ou materiais, deverá ser colocada proteção que mantenha suas condições 
inalteradas. 

4.2.3. Quando da conclusão da primeira etapa da obra a CONTRATADA deverá igualmente 
providenciar as instalações provisórias para a agência no novo ambiente, e 
posteriormente isolar a nova área a ser reformada, atendendo as demais condições 
acima. 

4.2.4. A limpeza da obra deverá ser constante, sendo que no caso de utilização de locais de 
circulação de funcionários ou clientes, esta limpeza deverá ser feita imediatamente após 
o transporte de material ou circulação de pessoal da obra. 

5. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

5.1. Conforme P-02.FER.01. 

6. QUADRO EFETIVO DA OBRA: 

6.1. Conforme P-02.EFE.01. 

6.2. Custos referentes ao itens como transporte, alimentação, seguro de vida em grupo, EPI 
(Equipamento de Proteção Individual e Segurança), ferramentas manuais, entre outros, devem 
ser incorporados aos valores dos insumos de mão de obra, como encargos complementares, 
para fins de elaboração de orçamento. 
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6.3. Todos os funcionários que trabalharão nas obras deverão ser devidamente identificados com 
crachá da empresa, deverão vestir uniformes e portarem equipamentos de segurança, 
compatíveis com os trabalhos a serem executados. 

6.4. Quadro efetivo da obra: A critério do Banco poderá, conforme complexidade da obra ser exigida 
Administração direta ao local da obra, conforme a seguir descrito: 

6.4.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA (NO LOCAL) DE OBRA:  
 A administração de obra será contratada pelo prazo para execução dos serviços. 
 O prazo para execução dos serviços (obras) estará relacionado com a área da intervenção 
definida pela fiscalização  e o valor do orçamento da obra a ser contratada, não contemplando 
neste, os custos de Administração da Obra Direta no Local, os custos de vigia para 
acompanhamento de obra, custos de locação de residência para operários, custos 
mobilização/desmobilização de pessoas e materiais e os valores de eventuais serviços extras, 
conforme tabelas dos itens 6.4.1.1 ou 6.4.1.2: 
 O prazo para execução dos serviços (obras) acima citado não contempla o prazo para início 
dos trabalhos. Portanto a Administração Direta (no local) de Obra será definida pelo prazo para 
execução dos serviços (obras) e não pelo prazo global. 
 Prazo global: soma do prazo para execução dos serviços (obras) e do prazo para início dos 
trabalhos. 

6.4.1.1. Para obras cujos valores são até de R$ 350  mil 
Nos casos onde não for possível definir a Área de Intervenção será adotada a Área de até 

150 m2 para definição do prazo para execução dos serviços. Os prazos apresentados na tabela 
abaixo são máximos  e podem ser alterados quando do acionamento da contratada em virtude da 
complexidade da obra ou necessidade do Banco. 

Valor da Obra (*) Faixa  
Área de Intervenção 

Até 150m² 150,01 m² a 450 m²  Acima de 450,01 m²  

Até R$ 30.000,00 1 15 dias 15 dias 15 dias 

De R$ 30.000,01 a R$ 75.000,00 2 15 dias 20 dias 30 dias 

De R$ 75.000,01 a R$ 150.000,00 3 30 dias 45 dias 60 dias 

De R$ 150.000,01 a R$ 250.000,00 4 45 dias 60 dias 75 dias 

De R$ 250.000,01 a R$ 350.000,00 5 60 dias 75 dias 90 dias 

- (*) valor do orçamento da obra a ser contratada não contemplando os custos de Administração da 
Obra Direta no Local, os custos de vigia para acompanhamento de obra, custos de locação de 

residência para operários, custos mobilização/desmobilização de pessoas e materiais 

 Para dependências em funcionamento, tendo em vista a complexidade da obra, 
deve-se considerar como prazo máximo de execução, uma faixa maior referente ao valor do 
contrato. Na ultima faixa, faixa 5, não há aplicação deste parágrafo. 
 Os prazos para execução dos serviços referem-se aos contratos gerados por acionamentos 
de serviços existentes no registro de preços. Eventuais serviços extras ao contrato terão seu 
prazo definido pela FISCALIZAÇÂO de acordo com sua complexidade e em virtude das 
necessidades do Banco. 

6.4.1.2. Para obras cujos valores são acima de R$ 3 50 mil 
Nos casos onde não for possível definir a Área de Intervenção será adotada a Área de até 

500 m2 para definição do prazo para execução dos serviços. Os prazos apresentados na tabela 
abaixo são máximos , para dependências em funcionamento, e podem ser alterados quando do 
acionamento da contratada em virtude da complexidade da obra ou necessidade do Banco. 
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Valor da Obra (*) Faixa 
Área de Intervenção 

Até 500,00 m²  500,01m² a 
1.000,00m² 

1.000,01m² a 
3.000,00m² 

Acima de 
3.000,01m² 

De R$ 350.000,01 a 
R$ 600.000,00 1 90 dias 90 dias 105 dias 105 dias 

De R$ 600.000,01 a 
R$ 900.000,00 2 105 dias 120 dias 120 dias 150 dias 

De R$ 900.000,01 a 
R$ 1.200.000.00 3 120 dias 135 dias 150 dias 150 dias 

De R$ 1.200.000,01 
a R$ 1.800.000,00 4 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 

Acima de  
R$ 1.800.000,01 5 150 dias 165 dias 180 dias 210 dias 

- (*) valor do orçamento da obra a ser contratada não contemplando os custos de Administração 
da Obra Direta no Local, os custos de vigia para acompanhamento de obra, custos de locação de 

residência para operários, custos mobilização/desmobilização de pessoas e materiais 

Para dependências que não estão em funcionamento , tendo em vista a complexidade da 
obra, deve-se considerar como prazo máximo de execução, duas faixas menores referente ao 
valor do contrato. Quando valor do contrato for referente a segunda faixa, faixa 2, considerar 
apenas uma  faixa menor. Quando for a primeira faixa, faixa 1, não há aplicação deste parágrafo. 

Em obras de construção de dependências: 
• Construções com área até 300 m²: 150 dias; 
• Construções com área entre 301 à 500m²: 180 dias 
• Construções com área entre 501 a 700 m²: 210 dias 
• Construções com área superior a 701 m²: Conforme o prazo previsto no cronograma 
físico-financeiro do projeto executivo a ser fornecido pelo Banco. 

Os prazos para execução dos serviços apresentados acima são máximos  e podem ser 
alterados quando do acionamento da contratada em virtude da complexidade da obra ou 
necessidade do Banco.  
 Os prazos para execução dos serviços referem-se aos contratos gerados por acionamentos 
de serviços existentes no registro de preços. Eventuais serviços extras ao contrato terão seu 
prazo definido pela FISCALIZAÇÂO de acordo com sua complexidade e em virtude das 
necessidades do Banco. 

6.4.1.3. ENGENHEIRO / ARQUITETO 
A carga horária do profissional de nível superior alocado para direção do canteiro de 
obras estará relacionada ao valor do orçamento da obra a ser contratada, não 
contemplando neste, os custos de Administração da Obra Direta no Local, os custos de 
vigia para acompanhamento de obra, custos de locação de residência para operários, 
custos mobilização/desmobilização de pessoas e materiais e os valores de eventuais 
serviços extras. 

6.4.1.3.1. Para obras cujos valores são até de R$ 350 mil a CONTRATADA 
alocará para a direção do canteiro de obras um profissional de nível 
superior com formação em Engenharia ou Arquitetura com uma carga 
mínima de 8 horas semanais, durante todo o período de execução da 
obra. 

6.4.1.3.2. Para obras cujos valores são acima de R$ 350 mil a CONTRATADA 
alocará para a direção do canteiro de obras um profissional de nível 
superior com formação em Engenharia ou Arquitetura com uma carga 
mínima de 20 horas semanais, durante todo o período de execução da 
obra. 

O profissional alocado pela CONTRATADA, deverá efetuar além dos serviços de 
acompanhamento periódico da execução dos serviços, o acompanhamento das 
inspeções realizadas pela Fiscalização, e para tanto, a Fiscalização marcará com a 
antecedência necessária. 
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O profissional alocado da CONTRATADA na obra deverá apresentar a respectiva 
ART/RRT de execução dos serviços prestados. 

Este profissional deverá possuir qualificação técnica comprovada em obras de 
complexidade compatível com o objeto contratual, a fim de garantir toda a assistência 
técnico-administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos. Este 
profissional será o Responsável ou Co-Responsável pela EXECUÇÃO da obra. 

A comprovação da qualificação técnica exigida no item anterior se dará pela 
apresentação da documentação exigida no item QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital. 

6.4.1.4. PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS TÉCNI COS: 
Sempre que solicitado pela fiscalização e/ou quando a intervenção ensejar serviços de 
natureza predominantemente diferente da especialidade do profissional alocado para a 
direção do canteiro de obra, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissional 
legalmente habilitado para o acompanhamento da obra. 

Os custos referentes a participação efetiva dos Responsáveis Técnicos da 
CONTRATADA, necessários para o desenvolvimento dos serviços contratados, além do 
alocado conforme descrito no item 6.4.1.3, deverão ser absorvidos pela Administração 
Central da Obra que faz parte do percentual de BDI. 

6.4.1.5. MESTRE DE OBRAS/ENCARREGADO GERAL: 
A CONTRATADA alocará para acompanhar a execução da obra um mestre-de-obras ou 
um encarregado, em tempo integral, durante todo o período de execução da obra. 

Este profissional deverá possuir experiência mínima de 01 (um) ano em obras 
semelhantes ao objeto dessa contratação, conforme  item Preliminares do Caderno de 
Encargos – Parte IV. 

A comprovação da qualificação técnica exigida no item anterior se dará pela 
apresentação da Carteira de Trabalho e documentação de vínculo com a CONTRATADA 
conforme exigida no item QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital. 

6.4.2. VIGIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA 
A CONTRATADA alocará para acompanhamento da obra vigia sem a utilização de 

armamento para execução de serviços em horário fora do expediente da agência nos casos em 
que isso for solicitado pelo CONTRATANTE. 

Para esse casos a CONTRATADA deverá procurar a administração da agência onde será 
realizado o serviço e ambos deverão assinar os documentos intitulados: 

• Custódia de Chave e Cadastramento de Senha do Alarme; 

• Termos de Responsabilidade . 

Ambos os documentos encontram-se na relação de anexos deste CADERNO DE 
ENCARGOS - PARTE IV. 

O acionamento será considerado noturno no período das 22:00hs as 05:00hs.  
Nos demais casos, quando não for solicitado pelo CONTRATANTE e a CONTRATADA 

entender que se faz necessária a vigilânica para segurança da obra, tal recurso será de 
responsabilidade da CONTRATADA  e os custos deverão ser absorvida pela Administração 
Central da Obra que faz parte do percentual de BDI. 

7. TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

7.1. Caberá a CONTRATADA efetuar a mudança de todos os elementos reaproveitados do prédio 
em uso, desmontando-os e montando-os na nova localização de acordo com o projeto. Nestes 
serviços incluem-se todos os móveis e equipamentos constantes no projeto, ou ainda sob 
orientação da FISCALIZAÇÃO. 

7.2. Nas relocalizações temporárias ou permanentes do mobiliário e/ou equipamento da dependência 
caberá a CONTRATADA a execução destes serviços, além das instalações elétricas, lógicas e 
telefonia que permitam o normal funcionamento da Agência. Após concluídos todos os serviços 
os móveis e equipamentos deverão ser transferidos para suas posições definitivas, conforme 
indicado no  projeto arquitetônico. 
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7.3. O abastecimento dos materiais a serem utilizados na reforma deverá ser feito pelos elevadores 
e/ou pelas escadas de serviço da Agência. Os horários para serem efetuados os transportes 
deverão ser previamente acordados com a Fiscalização, porém sempre fora do horário de 
funcionamento da Agência.  
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1. NORMAS 

Conforme P-02.DEM.01 e mais o disposto nos itens seguintes a título de complementação. 

Obs.: Os elementos danificados pelas demolições ou retiradas, quando não especificado de 
modo diferente neste Caderno de Encargos, terão seu  acabamento/funcionamento 
reconstituídos aos padrões originais. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

Dentre as demolições, remoções e remanejamentos a serem executados, destacam-se os seguintes:  

2.1. Abertura de rasgos em alvenaria e concreto para passagem de tubulações diversas 

2.2. Demolição manual de concreto; 

2.3. Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor; 

2.4. Demolição de laje pré-moldada; 

2.5. Demolição de alvenaria de tijolo comum; 

2.6. Demolição de estrutura em madeira para telhado; 

2.7. Demolição de cobertura com telhas cerâmicas; 

2.8. Demolição de cobertura com telhas metálicas; 

2.9. Demolição de cobertura com telhas onduladas de fibrocimento; 

2.10. Demolição de pisos em geral; 

2.11. Demolição de pavimentação em pré-moldado de concreto; 

2.12. Demolição de piso cerâmico; 

2.13. Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização; 

2.14. Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto; 

2.15. Demolição de revestimentos em azulejo ou cerâmica; 

2.16. Demolição de forro modulado; 

2.17. Demolição de forro de gesso; 

2.18. Demolição de grade; 

2.19. Remoção e reassentamento de telhas onduladas de fibrocimento 

2.20. Remoção de calha em chapa galvanizada; 

2.21. Remoção de rufo em chapa galvanizada; 

2.22. Remoção de impermeabilização e proteção mecânica; 

2.23. Remoção de meio fio; 

2.24. Remoção de revestimento de piso em carpete; 

2.25. Remoção de revestimento de piso vinílico; 

2.26. Remoção de rodapé em madeira; 

2.27. Remoção de soleira em mármore ou granito; 

2.28. Remoção de piso elevado; 

2.29. Remoção de divisória leve; 

2.30. Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente; 

2.31. Remoção de guardacorpo e corrimão; 
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2.32. Remoção de mastro para bandeira; 

2.33. Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento; 

2.34. Remoção de divisórias/painéis de vidro temperado; 

2.35. Remoção de pintura com tinta acrílica ou PVA; 

2.36. Remoção de pintura com tinta a óleo ou esmalte; 

2.37. Remoção de luminária; 

2.38. Remoção de infra-estrutura elétrica e lógica; 

2.39. Remoção de tubulação de água e esgoto; 

2.40. Remoção de dutos de ar condicionado; 

2.41. Remoção de barra de apoio / barra de aproximação / puxador horizontal em ambientes 
acessíveis; 

2.42. Remoção de louças sanitárias; 

2.43. Remoção de metais sanitários; 

2.44. Remoção de bancada em granito; 

2.45. Remoção de vegetação; 

2.46. Remoção de totem/letreiro/pórtico de acesso; 

2.47. Remoção de faixa adesiva de fachada; 

2.48. Remoção de mobiliário; 

2.49. Remoção de persiana; 

2.50. Remoção de entulho; 

2.51. Remanejamento de forro de fibra mineral em painéis; 

2.52. Remanejamento de divisória (desmontagem, transporte horizontal e montagem); 

2.53. Remanejamento de estação de trabalho, inclusive desmontagem e remontagem; 

2.54. Remanejamento de mobiliário; 

2.55. Remanejmento de mobiliário, inclusive desmontagem e remontagem; 

2.56. Remanejamento de NO BREAK; 

2.57. Remanejamento de rack padrão BB (qualquer tipo); 

2.58. Remanejamento de terminais de auto-atendimento (TAA) 

2.59. Remanejamento de PGDM. 
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1. TAPUME PADRÃO BB 

1.1. Conforme P-02.Tap.01 e Desenhos Complementares. 

2. TIPO : Externo/Interno 

Os tapumes, quando não especificados de modo diverso por motivo de padronização local (shoppings, 
aeroportos, etc) serão executados com chapas de madeira compensada de 6 mm, obedecidas as 
especificações e datalhes contantes nos “Desenhos Complementares”, obdecendo rigorosamente as 
exigências da municipalidade local e o prescrito a seguir: 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Chapas de madeira compensada, de 2,20 X 1,10 m, com 6 mm de 
espessura. Os montantes e travessas serão constituídos por peças de madeira com 
seção 6 X 6 cm. Os montantes serão espaçados entre si 110 cm, de eixo a eixo. Os 
painéis levarão pintura protetora com Latex PVA acetinado cor cinza, ref. Coral 1266, e 
com película vinílica autoadesiva, nas opções amarela ou azul, com impresso em silk-
screen UV, conforme modelo constante nos “Desenhos Complementares” contendo os 
dizeres:  

 “Estamos preparando 
uma nova agência do 
Banco que é todo seu. 

 
Aguarde.” 

 
2.1.2. COMPLEMENTO: O fechamento dos tapumes até o teto do Pavimento, deverá ser feito 

com lona plástica (cor preta ou amarela). 

2.2. APLICAÇÃO: nos limites da obra, de modo a isolar a obra do acesso à Agência não prejudicando 
a circulação dos pedestres e no interior do prédio para resguardar a segurança dos clientes e 
funcionários. 

Obs.: Os tapumes externos serão colocados de acordo com as Normas da Prefeitura Local, 
quando da execução de obras junto à via pública e deverão ser fixados de maneira que se tenha 
total segurança quanto a desabamentos oriundos da ação do vento ou de esforços acidentais. 
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1. NORMA 

Conforme MCE\P-02PLA01\01.EDT, P-02.PLA.01 e mais o disposto nos itens seguintes a título de 
complementação. 

2. CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS 

2.1. A execução da placa é de encargo do Construtor e deverá observar rigorosamente as 
especificações abaixo e ao desenho em anexo. A placa deverá ser executada respeitando 
rigorosamente as referências cromáticas convencionais do Banco e deverá ser pintada em 
esmalte sintético, com as características a seguir indicadas: 

3. DADOS PARA A PLACA:  

TEXTO ALFABETO ESP. TIPO 
LETRAS 

(REF. 
CROMÁTICA)  

FUNDO (REF. 
CROMÁTICA)  

Marca e Logotipo 
Especial, cfe. 

manual de 
identidade visual 

Extra 
bold Caixa alta 

Azul pantone 
287 

Amarelo 
Pantone 109 C 

Nome do Departamento e 
Unidade 

Arial Bold Caixa alta 
/ baixa 

Azul pantone 
287 

Branco neve 
acetinado 

Nomes dos responsáveis 
técnicos e números do CREA 

Arial Bold Caixa alta 
/ baixa 

Azul pantone 
287 

Branco neve 
acetinado 

Textos com as áreas de 
atuação e sigla “CREA” 

Arial Light Caixa alta 
/ baixa 

Azul pantone 
287 

Branco neve 
acetinado 

Nome da dependência e UF Arial Bold Caixa alta Azul pantone 
287 

Amarelo 
Pantone 109 C 

Tipo de obra Arial Bold Caixa 
baixa 

Azul pantone 
287 

Amarelo 
Pantone 109 C 

Linhas entre réguas 10 mm   Azul pantone 
287 

 

4. AUTORIA PROJETOS: Cabe a CONTRATADA, antes da confecção da placa, contatar o CENOP LOG 
Curitiba (PR) para obter as informações sobre os autores de projeto e fiscais da obra, bem como efetuar 
os ajustes da quantidade de informações ao número de réguas previstas. 
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1. NORMAS 

Conforme P-03.ESC.01, NBR 6122 e NBR 9061. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. As escavações necessárias serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à 
propriedades ou a ambos. Desde que as condições de vizinhança e tipo de solo permitam, as 
escavações provisórias de até 1,50 m não necessitam de cuidados especiais. 

2.2. As escavações além de 1,50 m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos 
adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes, serão protegidas com 
muros de arrimo ou cortinas. 

2.3. As cavas serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto, a ser fornecido 
pela CONTRATANTE, natureza do terreno encontrado e volume do material a ser deslocado. 

2.4. A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito no presente 
Procedimento, a todas as prescrições da NBR 6122 - Projeto e execução de fundações, 
concernentes ao assunto. 

2.5. As escavações serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e esgotamento d'água, 
se for o caso, de forma a permitir a execução a céu aberto daqueles elementos estruturais e 
respectivas impermeabilizações. 

2.6. Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água superficial ou 
profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático. 

2.7. O reaterro de escavações provisórias e o enchimento junto a muros de arrimo ou cortinas serão 
executados de forma controlada, com todos os cuidados necessários, de modo a impedir 
deslocamentos que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros adjacentes. 

3. RESPONSABILIDADE 

3.1. A execução das escavações implicará responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela 
resistência e estabilidade das mesmas. 

4. ESCAVAÇÃO PARA AS CAVAS  

4.1. Para escavação em solo, caso se utilizem equipamentos mecânicos, a profundidade de 
escavação com esses equipamentos deverá ser paralisada a no mínimo 30 cm acima da cota de 
assentamento prevista, sendo a parcela final removida manualmente. Para escavação em rocha 
quando forem empregados marteletes, rompedores ou até mesmo explosivos, deverão ser 
removidos eventuais blocos soltos. 
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1. NORMAS 

Conforme P-03. ATE.01, NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. 

2. ATERROS / COMPACTAÇÃO 

2.1. O lançamento será executado em camadas com espessuras uniformes e controladas por meio 
de pontaletes. 

2.2. As camadas depois de compactadas com placa vibratória não terão mais que 30 cm de 
espessura média. A medida dessa espessura será feita por nivelamentos sucessivos da 
superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a 5 camadas. 

2.3. A umidade do solo será mantida próxima da taxa ótima, por método manual, admitindo-se a 
variação de no máximo 3% (curva de Proctor). 

2.4. Será mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere à 
umidade quanto ao material. 

2.5. Os materiais para composição do aterro serão convenientemente escolhidos, devendo ser usada 
de preferência a areia, que apresentará CBR (Califórnia Bearing Ratio) - Índice de Suporte 
Califórnia da ordem de 30%. 

2.6. O aterro será sempre compactado até atingir o grau de compactação de no mínimo 95%, com 
referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme NBR-7182. 

2.7. O controle tecnológico do aterro será realizado de acordo com a NBR-5681. 

2.8. A CONTRATANTE só admitirá a utilização de pilões manuais em trabalhos secundários ou em 
locais de difícil manuseio, como em reaterro de valas. 

2.9. As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação serão 
escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes 
do lançamento da camada sobrejacente. 

2.10. As camadas do aterro serão horizontais, devendo ser iniciadas nas cotas mais baixas. 

3. TRANSPORTE 

3.1. Fica a cargo do CONSTRUTOR o transporte necessário para a execução dos serviços de 
preparo do terreno, escavação e aterro. 

4. APLICAÇÃO   

4.1. Nos locais indicados no projeto arquitetônico. 



DINOP / CENOP LOG CURITIBA ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇ OS S-03.03 
MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS CORRELATOS– 03 

Preparo do Terreno 
 

 

 
SETEMBRO/2015 DIVERSAS BB   26/190 
 

1. NORMAS 

Conforme P-03. PRE.01.  

2. NIVELAMENTO 

2.1. O CONSTRUTOR executará todo movimento de terra necessário e indispensável para o 
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. 

3. DRENAGEM 

3.1. Durante os trabalhos de preparo do terreno, o CONSTRUTOR providenciará a drenagem, desvio 
e/ou canalização das águas pluviais, evitando, assim, que as mesmas venham a prejudicar as 
obras em andamento. 

4. ÁREAS EXTERNAS 

4.1. As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão regularizadas de 
forma a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais. 

5. APLICAÇÃO   

5.1. Nos locais indicados no projeto arquitetônico. 
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1. NORMAS 

1.1. Conforme P-04.AAA.01, P-04.PRO.01, P-04.PRO.02 e P-04.PRO.03 e mais o adiante 
especificado a título de complementação. 

1.2. A execução das fundações deverá satisfazer ao contido no P-05.CON.01 no tocante ao concreto 
aplicado e às normas vigentes da ABNT atinentes ao assunto, especialmente às seguintes: 

1.2.1. NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto 
1.2.2. NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto 
1.2.3. NBR 5629 - Estruturas ancoradas no terreno - Ancoragens injetadas no terreno 

Procedimento.  
1.2.4. NBR 6121 - Prova de carga a compressão em estacas verticais -Procedimento.  
1.2.5. NBR 6122 - Projeto e execução de fundações - Procedimento.  
1.2.6. NBR 6489 - Prova de carga direta sobre o terreno de fundações -Procedimento.  
1.2.7. NBR 6502 - Rochas e solos -Terminologia.  
1.2.8. NBR 8036 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 

fundações de edifícios.  
1.2.9. NBR 6484 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio. 
1.2.10. NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos ou prismáticos de concreto. 
1.2.11. NBR 5739 - Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. 
1.2.12. NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central. 
1.2.13. NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados às armaduras para concreto armado. 
1.2.14. NBR 12131 - Estacas - prova de carga estática. 

1.3. Além de atender as normas acima citadas é necessário que os documentos mencionados abaixo 
estejam disponíveis na obra:  

1.3.1. relatório de sondagens;  
1.3.2. desenho de locação das estacas;  
1.3.3. tabela das profundidades por estaca (As Built);  
1.3.4. projeto da armadura das estacas; e  
1.3.5. boletins de controle da execução.  

2. AMPLITUDE DA DESIGNAÇÃO 

2.1. Para efeito deste Procedimento, entende-se por fundação os seguintes elementos: 

2.1.1. blocos; 
2.1.2. sapatas; 
2.1.3. vigas de fundação (baldrames); 
2.1.4. radiers; 
2.1.5. estacas; 
2.1.6. blocos de coroamento; 
2.1.7. vigas de equilíbrio. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. Caberá à CONTRATANTE apresentar projeto estrutural de Fundações para a estrutura da obra, 
incluindo todos os itens que assim o requerer tais como escadas, caixa e fosso de elevador, 
caixa d’água elevada, etc., com base nas cargas fornecidas no projeto estrutural pelo Eng. 
Calculista e após executar a Sondagem do Terreno. 

3.2. Caberá a CONTRATADA a execução de todos os escoramentos para promover as condições de 
segurança. 

3.3. Sob qualquer elemento de concreto em contato com o solo (vigas, lajes, cintas) será estendida 
uma camada de brita com espessura mínima de 3cm e, posteriormente, uma camada de 
concreto magro com espessura mínima de 5cm. 

3.4. A FISCALIZAÇÃO definirá, no caso de fundações em superfície, no início da obra, os locais onde 
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serão realizadas as provas de carga. No caso de fundações profundas, será definido no inicio de 
sua execução quais as estacas serão ensaiadas. Os ensaios serão executados imediatamente 
após esta definição. 

3.5. 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. 
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1. TIPO: Fundação direta em baldrame 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1. DEFINIÇÃO: Elemento de fundação superficial, de concreto armado, executado em uma 
cava com pouca profundidade e que se sobrepõe às estacas ou blocos de fundação para 
servir de apoio às alvenarias. 

1.2. EXECUÇÃO: Para a execução das vigas baldrames deverão ser utilizadas fôrmas de tábuas 
devidamente enrijecidas e travadas, observando-se a estanqueidade, sendo que inicialmente 
será lançado sobre o fundo da vala um lastro de concreto magro fck 9Mpa com espessura de 
5cm para regularização e sobre este as pastilhas separadoras para dar o recobrimento mínimo 
da ferragem conforme normas da ABNT. 

1.3. DIMENSIONAMENTO: Conforme projeto estrutural. 

1.4. APLICAÇÃO: Nos locais indicados no projeto estrutural. 
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1. TIPO: Estaca Broca 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
1.1.1. DEFINIÇÃO: Trata-se da execução de elementos estruturais de fundação em concreto 

armado moldados “in loco”. A perfuração será ser manual, com o auxílio de um trado. 
1.1.2. EXECUÇÃO: Os pontos de locação das estacas será auxiliada por gabaritos de madeira 

e linhas de nylon. 
1.1.3. DIMENSIONAMENTO: A profundidade a ser atingida, bem como as seções de aço 

seguirão conforme projeto de fundação.  

1.1.4. APLICAÇÃO: Nos locais indicados no projeto estrutural. 
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1. NORMAS 

Conforme NBR 15696, NBR 14931, NBR 6118 e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2. TIPO: Fôrma feita em obra   

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Tábuas de madeira serrada. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. As fôrmas devem ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as 
dimensões de projeto, esteja de acordo com alinhamento e cotas e apresente uma 
superfície lisa e uniforme. Devem ser projetadas para que sua remoção não cause dano 
ao concreto e que comportem o efeito da vibração de adensamento e da carga do 
concreto, sem sofrer deformação.  

2.2.2. As dimensões, nivelamento e verticalidade das fôrmas devem ser verificados 
cuidadosamente. 

2.2.3. Devem ser removidos do interior das fôrmas todo o pó de serra, aparas de madeira, 
arames de amarração do aço e outros restos de material. Em pilares e vigas altas, nos 
quais o fundo é de difícil limpeza, deve-se deixar aberturas provisórias para facilitar esta 
operação. 

2.2.4. As juntas das fôrmas devem, obrigatoriamente, ser vedadas para evitar perda de 
argamassa do concreto ou de água. 

2.2.5. Antes da concretagem as fôrmas devem ser abundandemente molhadas e a água em 
excesso removida. 

2.2.6. As uniões das tábuas devem ter juntas de topo e repousar sobre nervuras ou presilhas 
suportadas pelas vigas de contraventamento. 

2.2.7. As braçadeiras de aço para as fôrmas devem ser construídas e aplicadas de modo a 
permitir a sua retirada sem danificar o concreto. 

2.2.8. As fôrmas devem ser removidas de acordo com o plano de desforma previamente 
estabelecido e de maneira a não comprometer a segurança e o desempenho da 
estrutura. 

2.2.9. As bordas cortadas devem ser seladas com tinta impermeabilizante. 
2.2.10. Atentar para o uso de agentes desmoldantes conforme item 7.2.7 da NBR 14931. 
2.2.11. Atentar para as tolerâncias dimensionais conforme item 9.2.4 da NBR 14931. 
2.2.12. Atentar para a observância dos prazos para reitrada das fôrmas conforme preconizado 

na NBR 6118. 

2.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

2.3.1. As fôrmas serão medidas por metro quadrado de superfície colocada, não cabendo 
medição em separado para escoras laterais, tirantes, travejamento e quaisquer outros 
serviços necessários ao seu posicionamento. 

2.4. APLICAÇÃO: Nas faces de elementos de fundação, pilares, vigas e lajes. 

3. TIPO: Fôrma pronta 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAIS: Chapas compensadas. 
3.1.2. TIPOS DE CHAPAS: 

3.1.2.1. Resinada – Recebe resina fenólica para resistir à água. Indicada para execução 
de fôrmas de concreto não aparente. 

3.1.2.2. Plastificada – Recebe acabamento com filme plástico para resistir à água. 
Confere ao concreto aparente uma superfície mais lisa e uniforme. 

3.1.3. DIMENSÕES: 2,20 x 1,10m e 2,44 x 1,22m. 
3.1.4. ESPESSURA: De 6 e 21mm. 
3.1.5. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL: ± 2mm (largura e comprimento). 
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3.2. EXECUÇÃO: Conforme item 2.3 retromencionado. 

3.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: Conforme item 2.3 retromencionado. 

3.4. FABRICANTE: Formaplan ou similar. 

3.5. APLICAÇÃO: Nas faces de elementos de fundação, pilares, vigas e lajes. 

 



DINOP / CENOP LOG CURITIBA ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇ OS S-05.02 
ESTRUTURA – 05 

Sistemas de Escoramento  
 

 

 
SETEMBRO/2015 DIVERSAS BB   33/190 
 

1.  NORMAS 

Conforme NBR 15696, NBR 6118, NBR 7190 e mais o adiante especificado a título de complementação. 

2. TIPO: Escoramento com madeira    

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. SISTEMA: Pontalete/caibro. 
2.1.2. MATERIAL: Escoras com seção quadrada (3” x 3”) feitas de eucalipto ou pinho e guias 

para suporte. 

2.2. EXECUÇÃO: As escoras deverão ficar apoiadas sobre calços de madeira assentados sobre terra 
apiloada ou sobre contrapiso de concreto, ficando uma pequena folga entre a escora e o calço 
para a introdução de cunhas de madeira. O projeto, dimensionamento e procedimentos 
executivos deverão estar em conformidade com a NBR 15696/2009. 

2.3. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto, para sustentação de vigas e lajes. 

3. TIPO: Escoramento metálico    

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. SISTEMA: Escoras simples. 
3.1.2. MATERIAIS: Tubos em aço galvanizado ou alumínio em forma de flauta com ajustes de 

altura a cada 10cm,  perfis, chapas metálicas na base para servir como calço e demais 
acessórios. 

3.2. EXECUÇÃO: O projeto, dimensionamento e procedimentos executivos deverão estar em 
conformidade com a NBR 15696/2009. 

3.3. CARGA MÁXIMA AXIAL: Em função da altura conforme recomendações do Fabricante. 

3.4. FABRICANTE: Metax ou similar. 

3.5. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto, para sustentação de vigas e lajes. 
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1. NORMAS 

Conforme NBR 14931, MCE\P\05CON01\01.EDT, P-05.CON.01 e P-05.CON.03. e mais o adiante 
especificado a título de complementação. 

2. PROJETO 

2.1. Na leitura e interpretação do projeto estrutural, será sempre levado em conta que o mesmo 
obedeceu às normas da ABNT aplicáveis ao caso. 

2.2. 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. DIMENSIONAMENTO 

3.1. Com base ao projeto Estrutural apresentado pelo Eng. Calculista. 

4. TIPO: Concreto Armado estrutural, usinado.  

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MATERIAIS: Concreto e aço com especificações constantes no projeto estrutural. 
4.1.2. RESISTÊNCIA: O concreto deverá apresentar resistência mínima estabelecida no projeto 

estrutural, aferida através de ensaios de resistência à compressão mediante controle 
tecnológico conforme normas da ABNT. 

4.1.3. DIMENSÕES: Conforme projeto estrutural. 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. Seguir todas as orientações tecnicas constantes no projeto estrutural . 
4.2.2. Deverão ser obedecidas as Normas Técnicas Brasileiras principalmente quanto aos 

aspectos de transporte, lançamento, adensamento, escoramento, cura e desforma do 
concreto . 

4.3. APLICAÇÃO:  

4.3.1. Todos os elementos em concreto armado correspondente ao projeto estrutural; 
4.3.2. Base de assentamento dos terminais do Autoatendimento; 
4.3.3. Execução de rampa de acesso ao Autoatendimento; 
4.3.4. Base para fixação do totem externo. 

 Obs.: Previamente a execução da fundação para o totem externo, o Construtor deverá elaborar o 
projeto estrutural, em conformidade com as Normas Técnicas vigentes, com a respectiva ART de 
dimensionamento e execução do bloco em concreto armado, devidamente quitada e registrada 
no CREA. Apresentar toda a documentação para apreciação e arquivo pela Fiscalização. É 
expressamente vedado a utilização no local de fundação existente de totem antigo para 
instalação do novo totem. A construtora deverá encaminhar à Fiscalização três fotografias do 
bloco de fundação em concreto armado, antes da concretagem, para identificação da 
ancoragem,  disposição dos chumbadores e armadura do bloco. 
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1. TIPO: Fixação de terminais de autoatendimento – Execução de base de assentamento 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1. MATERIAL: Concreto armado usinado e chapa de aço com parafusos trespassantes, 
dependendo da solução adotada, de forma que o conjunto formado de base de 
assentamento e fixação mecânica dos terminais assegure resistência a arrancamento 
superior a 7 toneladas força (mínima), aí já incluído o peso do terminal. 

1.1.2. DIMENSÕES: Conforme desenhos padrões em anexo. 

1.2. EXECUÇÃO:  

(A execução da base atenderá a uma das soluções abaixo em função das características do 
substrato existente e restrições do local.) 

1.2.1. Sapata corrida: No caso de obras de construção ou reforma no ambiente do 
Autoatendimento em dependências com dois ou mais terminais, onde a laje existente não 
propicie a resistência adequada à fixação de parabolts e chumbadores químicos - 7 
tonelada força (mínima) por cada 04 chumbadores), conforme desenho 01 em anexo. 

1.2.2. Parafusos trespassantes: No caso de laje maciça de concreto armado,  acessível via 
andar inferior ou subsolo sob o local dos terminais, conforme desenho 02 em anexo. 

1.2.3. Base tronco cônica: No caso de terminais isolados sobre laje comum de piso ou 
contrapiso de baixa resistência, caso as restrições locais permitam sua implantação. É 
facultada a utilização de corpo cilíndrico ou quadrado único (sem conificação), de 
diâmetro igual à base maior do cone mostrado no desenho, no caso de solos onde a 
execução da cavidade cônica seja dificultada na prática. Vide desenho 03 em anexo.      

1.2.4. Bloco retangular: No caso de terminais isolados sobre laje comum de piso ou contrapiso 
de baixa resistência, caso as restrições locais permitam sua implantação. Caso exista 
laje armada de baixa resistência, aproveitar a ferragem existente cortada, entrelaçando-a 
à nova ferragem de modo a aumentar a força peso necessária à remoção do bloco. Vide 
desenho 04 em anexo. 

Obs1.: Para qualquer caso deverá ser empregado concreto de alta resistência (fck ≥ 30MPa), 
usinado industrialmente, com controle de qualidade através de corpo de prova analisado. 
Obs2.: A produção de material na própria obra é admitida caso não seja possível a obtenção de 
concreto usinado no local, mantendo-se a necessidade de realização de ensaios de compressão 
nos corpos de prova do concreto utilizado, obedecendo-se as normas brasileiras NBR5738 e 
NBR5739. 
Obs3.: A fixação mecânica dos terminais com o uso de parafusos fundidos diretamente no 
concreto, chumbadores químicos ou parabolts ficará a cargo da CONTRATANTE. 
Obs4.: A CONTRATADA deverá providenciar o recolhimento da ART de execução junto ao 
CREA e encaminhar uma via para a Fiscalização para arquivo. A ART deverá conter descrição 
detalhada dos serviços, discriminando o tipo de base, dimensões, resistência do concreto e o 
tipo/bitola do aço utilizado, além do número do contrato referente à obra. 

1.3. APLICAÇÃO: Sob o piso onde serão instalados os terminais do Autoatendimento. 
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2. NORMAS 

Conforme \MCE\P\06ELE01\01.EDT, P-06.ELE.01 , E-TIJ.01 e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

3. TIPO: Tijolo furado 6 furos 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: Barro comum. 
3.1.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 2,5 Mpa. 
3.1.3. DIMENSÕES: 9 x 14 x 19 cm e 10x20x20cm 
3.1.4. FABRICANTE: Olaria regional, sujeita à aprovação da Fiscalização. 

3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO:  
3.2.1.1. Tipo: Fabricada na obra. 
3.2.1.2. Traço: 1:2:9 (cimento : cal :areia). 

3.2.2. JUNTA DE ASSENTAMENTO: 15 mm (máximo). 
3.2.3. TRAVAMENTO: Executar amarração entre alvenaria e pilar com o  uso de tela galvanizada 
de fios de 1,65 mm, com malha de 15 x 15 mm. O tamanho da tela deve ser proporcional à largura 
da parede. O comprimento total da tela padrão é de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm para cima 
junto ao pilar e outra dobra de 40 cm assentada na junta horizontal entre os blocos. 

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar:  

3.3.1. Alvenarias de vedação. 

Obs.: Executar impermeabilização com Neutrol (conforme S – 08.08) nas alvenarias que ficarão 
em contato com o solo ate três fiadas acima do nível do piso. 

4. TIPO: Tijolo maciço 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MATERIAL: Barro cozido. 
4.1.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: (1,5 a 2,5 MPa). 
4.1.3. NORMAS: Deverão ser atendidas as Normas NBR-6460 quanto aos testes de resistência à 

compressão e NBR-8041 quanto à forma e dimensões. 
4.1.4. FABRICANTE: Olaria regional, sujeita à aprovação da Fiscalização. 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO:  
4.2.2. Tipo: Fabricada na obra. 
4.2.3. Traço: 1:2:9 (cimento : cal : areia). 
4.2.4. JUNTA DE ASSENTAMENTO: 15 mm (máximo). 

4.3. APLICAÇÃO:  

4.3.1. Para encunhamento das novas alvenarias a serem construídas, conforme projeto 
arquitetônico. 

4.3.2. Na execução de caixas de passagem, fossas séptacas, sóculos de alvenaria; 
4.3.3. NA execução de alvenarias aparentes; 
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1. NORMAS 

Conforme P-06.ELE.01 , E-TIJ.01, E-TIJ.05 

2. TIPO: Bloco de Concreto Celular 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1. MATERIAL: Concreto Celular Autoclavado 
2.1.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 25 kgf/cm² 
2.1.3. DIMENSÕES: 10 x 30 x 60 cm 
2.1.4. FABRICANTE: Cerâmica Forte, Tijoleste 

2.2. EXECUÇÃO 

2.2.1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO:  
2.2.2. Tipo: Argamassa A-17 (E-ARG.03)ou 
2.2.3. Traço: 1:2:8, de cimento, cal e areia média lavada. 
2.2.4. JUNTA DE ASSENTAMENTO: 15 mm (máximo) 
2.2.5. TRAVAMENTO: vide anexo 6 do P-06.TIJ.01 

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar nos ambientes indicados em projeto. 

3. TIPO: Bloco de Vidro 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1 MATERIAL: Bloco de Vidro modelo Duna 
3.1.2 COR: Incolor 
3.1.3 DIMENSÕES:19x19x08 
3.1.4 ACABAMENTO:polido 
3.1.5 FABRICANTE:Ibravir, Vidromattone ou similar 

3.2 EXECUÇÃOARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Argamassa especial a base de cimento branco 
estrutural: Quartzolit, Fortaleza ou Votomassa 

3.2.2 TRAVAMENTO: Para paredes até 14 m² utilzar barras de aço e 5 mm no assentamento dos 
blocos para travamento do painel. 

3.2.3  JUNTAS DE ASSENTAMENTO 
3.2.4 Disposição: Alinhadas a 90° 
3.2.5 Espessura: 1 cm.  
3.2.6 REJUNTAMENTO: Portobelo cor branca, de 1cm. As juntas serão cavadas à ponta de 

colher ou com ferro especial, antes da pega de argamassa e na profundidade suficiente 
para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas dos blocos. 

3.2. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto 
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1. NORMAS 

O projeto da estrutura da cobertura obedecerá, no que for aplicável, às seguintes normas da ABNT: 

1.1. NB-5/78 - Cargas para cálculo de estruturas de edificação (NBR-6120). 

1.2. NB-11/51 - Cálculo e execução da estrutura de madeira (NBR-7190). 

1.3. NB-14/86 - Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios - método dos estados-limites 
(NBR-8800). 

1.4. NB-344/81 - Coberturas (NBR-5720). 

1.5. NBR.7007 – Aços para perfis laminados para uso estrutural.  

1.6. NBR.6648 – Chapas finas de aço carbono para uso estrutural a frio.  

1.7. NBR.5000 – Chapas grossas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica.  

1.8. NBR.5008 – Chapas grossas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistentes a 
corrosão atmosférica para usos estruturais. 

1.9. NBR.5920/5921 – Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, resistente a 
corrosão atmosférica, para usos estruturais a frio e a quente.  

1.10. NBR.8261 – Perfil tubular de Aço Carbono, formado a frio, com e sem costura de secção 
circular, quadrado ou retangular. 

2. TIPO: Estrutura de Sustentação 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (OPÇÃO METÁLICA): 

2.1.1. MATERIAL: Perfis de aço ASTM A588 ou CSN COR 420 (patináveis - aços de alta 
resistência à corrosão atmosférica) com dimensões conforme projeto da estrutura da 
cobertura. 

2.1.2. DIMENSÕES: Conforme projeto de estrutura para cobertura apresentado pelo construtor 
com ART. 

2.2. FABRICANTE: GERDAU, CSN ou similar. 

2.3. EXECUÇÃO: 

2.3.1. FIXAÇÃO: Os elementos de fixação, acessórios etc, deverão ser do mesmo material. 

2.4. APLICAÇÃO: Fornecer e executar: 

2.4.1. Na Cobertura; 
2.4.2. OUTROS SE HOUVER. 

2.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (OPÇÃO MADEIRA): 

2.5.1. MATERIAL: Deverá ser em madeira de lei de primeira, isenta de branco, caruncho ou 
broca, não ardida e sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência 
ou aparência. 

2.5.2. DIMENSÕES: Confirmar mediante cálculo estrutural tendo como dimensões mínimas das 
peças da cobertura as seguintes: terças 60x120mm,  caibros 50x70mm, ripas 30x150mm 
e tesoura (quadro externo 100x200mm e elementos internos 80x120mm). 

2.6. EXECUÇÃO  

2.6.1. FIXAÇÃO: Os elementos de fixação, acessórios etc, deverão ser fornecidos pelo 
fabricante da telha. 

2.6.2. TRATAMENTO: Aplicar cupinicida em toda a estrutura de madeira da cobertura, na cor 
marrom, no mínimo duas demãos.  

2.7. APLICAÇÃO: Fornecer e executar: 

2.7.1. Na Cobertura; 
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2.7.2. OUTROS SE HOUVER. 

3. TIPO: Telha de aço zincado ou galvalume 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL:  
3.1.1.1. Chapa de aço zincada por imersão a quente e pré-pintada em linhas contínuas 

de pintura de bobinas (sistema Coil Coating) – PERFILOR. 
3.1.1.2. Chapa de aço revestida com uma camada de liga Al-Zn (55 % alumínio, 

43,5%zinco e 1,5% silício), aplicada por de imersão a quente –TUPER. 
3.1.2. MODELO:  

3.1.2.1. LR-40 – PERFILOR. 
3.1.2.2. TPR 40 –TUPER. 

3.1.3. ESPESSURA: 0,65 mm.  
3.1.4. DIMENSÕES: 1030mm (largura útil) x vão(de acordo com o projeto). 
3.1.5. COR: Pintura de fábrica. 

3.1.5.1. RAL 9006 - Cinza-Metálico – PERFILOR. 
3.1.5.2. Cinza ou branco – TUPER. 

3.1.6. FABRICANTE: Perfilor, Tuper ou similar. 

3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. INCLINAÇÃO: Seguir orientações do Manual  do Fabricante da telha. 
3.2.2. APOIOS: Observar o distanciamento dos apoios recomendados pelo fabricante 

dependendo da sobrecarga necessária. 
3.2.3. TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MONTAGEM: Atentar para as recomendações 

do próprio fabricante. 
3.2.4. ARREMATES/ACABAMENTOS: Utilizar os arremates/acabamentos do próprio 

fabricante. 

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar: 

3.3.1. Na Cobertura; 

4. TIPO: Rufos, Contra-rufos,Chapins e Calhas 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

4.1.1. MATERIAL: Chapa galvanizada #24. 
4.1.2. ACABAMENTO : Esmalte sintético Cinza 1276P Coral, sobre fundo Metalatex Eco Super 

Galvite da Sherwin Williams para facilitar a aderência.  
4.1.3. DIMENSÕES :  

4.1.3.1. RUFOS: com 25 cm de largura, parafusada na platibanda e vedada com 
mastique apropriado ou silicone; 

4.1.3.2. CHAPINS: com 25 cm de largura, parafusada na platibanda e vedada com 
mastique apropriado ou silicone, com pingadeira para os dois lados da 
edificação. 

4.1.3.3. CALHAS: desenvolvimento conforme indicado em projeto. 

4.2. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: 

4.2.1. Na Cobertura; 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\07TEL04\01.EDT, E-MAD.01 e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

1.1. NB-11/51 - Cálculo e execução da estrutura de madeira (NBR-7190). 

2. TIPO: Estrutura de Sustentação 

2.1. OPÇÃO METÁLICA: 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1.1. MATERIAL: Perfis de aço ASTM A588 ou CSN COR 420 (patináveis - aços de 
alta resistência à corrosão atmosférica) com dimensões conforme projeto da 
estrutura da cobertura. 

2.1.1.2. DIMENSÕES: Conforme projeto de estrutura para cobertura apresentado pelo 
construtor com ART. 

2.1.2. FABRICANTE: GERDAU, CSN ou similar. 

2.1.3. EXECUÇÃO:  

2.1.3.1. FIXAÇÃO: Os elementos de fixação, acessórios etc, deverão ser do mesmo 
material. 

2.1.4. APLICAÇÃO: Fornecer e executar: 

2.1.4.1. Na Cobertura; 

2.2. OPÇÃO MADEIRA: 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.2.1.1. MATERIAL: Deverá ser em madeira de lei de primeira, isenta de branco, 
caruncho ou broca, não ardida e sem nós ou fendas que comprometam sua 
durabilidade, resistência ou aparência. 

2.2.1.2. DIMENSÕES: Confirmar mediante cálculo estrutural tendo como dimensões 
mínimas das peças da cobertura as seguintes: terças 60x120mm,  caibros 
50x70mm, ripas 30x150mm e tesoura (quadro externo 100x200mm e 
elementos internos 80x120mm). 

2.2.2. EXECUÇÃO:  

2.2.2.1. FIXAÇÃO: Os elementos de fixação, acessórios etc, deverão ser fornecidos 
pelo fabricante da telha. 

2.2.2.2. TRATAMENTO: Aplicar cupinicida em toda a estrutura de madeira da 
cobertura, na cor marrom, no mínimo duas demãos.  

2.2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e executar: 

2.2.3.1. Na Cobertura; 

3. TIPO: Telha em Cimento-amianto 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MODELO: Ondulada. 
3.1.2. DIMENSÕES:  

3.1.2.1. 1100mm (largura total). 
3.1.2.2.  1,22m a 3,66m (comprimento). 

3.1.3. ESPESSURA: 8,0 mm.  
3.1.4. FABRICANTE: Eternit, Brasilit ou simila. 
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3.1.5. MONTAGEM: Seguir recomendação do fabricante das telhas. 
3.1.6. PEÇAS COMPLEMENTARES DE FIBROCIMENTO: Seguir recomendação do fabricante 

das telhas. 
3.1.7. INCLINAÇÃO: Seguir recomendação do fabricante das telhas. 

3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. FIXAÇÂO: As telhas deverão ser parafusadas de acordo com recomendação do 
fabricante, com as devidas vedações. 

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar:  

3.3.1. Na Cobertura; 

4. TIPO: Telha estrutural tipo Maxiplac – tecnologi a CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos 
em Cimento-amianto) 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MODELO: Ondulada. 
4.1.2. DIMENSÕES:  

4.1.2.1. 1064mm (largura total). 
4.1.2.2. 3,00m a 4,60m (comprimento). 

4.1.3. ESPESSURA: 6 ou 8 mm.  
4.1.4. FABRICANTE: Brasilit ou similar. 
4.1.5. MONTAGEM: Seguir recomendação do fabricante das telhas. 
4.1.6. PEÇAS COMPLEMENTARES DE FIBROCIMENTO: Seguir recomendação do fabricante 

das telhas. 
4.1.7. INCLINAÇÃO: 9% 
4.1.8. ACABAMENTO: Pintura tinta 100% acrílica cor branca para reflexão dos raios solares 

nas duas faces da telha. 

4.2. EXECUÇÃO 

4.2.1. FIXAÇÂO: 
4.2.1.1. gancho com rosca em aço galvanizado a fogo, diâmetro 8mm e conjunto de 

vedação elástica (opção metálica); 
4.2.1.2. parafusos de aço galvanizado a fogo, diâmetro 8mm, com rosca soberba e 

cabeça especial (opção madeira). 

4.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar:  

4.3.1. Na Cobertura;  

5. TIPO: Telha termoacústica em aço galvanizado pré-pi ntado e espuma de poliuretano  

5.1. MODELO: Isocobertura – ZN(O,50)/RAL9003/30/ZN(0,50). 

5.2. CARACTERÍSTICAS: Painel sanduíche com chapa superior trapezoidal em aço pré-pintado na 
cor branca, e=0,50 mm e chapa inferior plana em aço galvanizado e=0,50 mm, com núcleo 
isolante em poliuretano injetado e= 30 mm. 

5.3. FABRICANTE: Panisol ou similar 

5.4. APLICAÇÃO: Na cobertura do segundo pavimento a ser construído, conforme projeto. 

5.5. COMPLEMENTOS: Deverão ser utilizados os complementos (cumeeira, rufos, fixações e massa 
de vedação específicos para a telha empregada e fornecidos pelo próprio fabricante da mesma. 
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1. NORMAS 

Conforme P-08.AAA.01, P-08.AAA.02, P-08.AAA.03, P-08.AAA.04, P-08.AAA.05 e P-08.AAA.06 

2. TIPO: Cimentos cristalizantes 

2.1. CARACTERIÍSTICAS TÉCNICAS:  

2.1.1. MATERIAIS: Argamassa polimérica bicomponente, à base de cimento, agregados 
minerais inertes e emulsão de polímeros. 

2.1.2. FABRICANTE: Viapol, Denver ou similar. 

2.2. EXECUÇÃO: Preparação de superfícies: 

2.2.1. Retirada do sistema impermeabilizante deteriorado; 
2.2.2. Limpeza rigorosa no concreto, retirando qualquer traço de pintura, pó, partículas soltas; 
2.2.3. A superfície deve estar saturada com água. 

2.3. APLICAÇÃO:  

2.3.1. Na caixa d’ água (não sujeita a deformações); 
2.3.2. Lajes de piso e paredes, até 30 cm de altura dos Sanitários e áreas úmidas. 

Obs.: A empresa executora dos serviços deverá estar autorizada pelo Fabricante, como 
aplicadora credenciada.  

3. TIPO: Impermeabilização de piso dos sanitários 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

3.1.1. MATERIAL: revestimento, semiflexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, à 
base de cimento Portland, areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, 
argamassa ou alvenaria. 

3.1.2. PRODUTO: Sikatop 107 
3.1.3. FABRICANTE: Sika ou similar. 

3.2. EXECUÇÃO:  

3.2.1. PREPARO DA SUPERFÍCIE:  
3.2.1.1. A superfície deve estar isenta de poeira, óleo, graxa, nata de cimento, 

partículas soltas ou quaisquer outros elementos que possam prejudicar a 
aderência. 

3.2.1.2. A superfície deve estar regularizada e preferencialmente plana. 
3.2.1.3. Molhar a superfície a ser tratada, porém sem saturar, para aplicação de  03 

demãos cruzadas com no mínimo 3 horas de intervalo entre si. 
3.2.1.4. Manter a superfície úmida por no mínimo 3 dias. 
3.2.1.5. Seguir rigorosamente às recomendações do fabricante 

3.3. APLICAÇÃO: Lajes de piso e paredes, até 30 cm de altura nos sanitários. 
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1. NORMAS 

Conforme P-08.AAA.01, P-08.AAA.02, P-08.AAA.03, P-08.AAA.04, P-08.AAA.05, P-08.AAA.06, P-
08.EMU.01. 

2. TIPO: Tinta asfáltica 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

2.1.1. TIPO: Neutrol 
2.1.2. COMPOSIÇÃO BÁSICA: Asfalto em solvente. 
2.1.3. CARACTERÍSTICAS: Líquido viscoso, cor preta, inflamável. 
2.1.4. FABRICANTE: Otto Baumgart ou similar. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. As superfícies de concreto ou argamassa a serem pintadas devem estar completamente 
secas, ásperas e desempenadas.  

2.2.2. Fazer a aplicação com broxa ou vassourão, em três demãos. 
2.2.3. Seguir recomendações do fabricante. 

2.3. APLICAÇÃO: Baldrames e alvenarias novas até 30 cm sobre o solo. 

3. TIPO: SISTEMA FLEXIVEL MOLDADO NO LOCAL 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. Tipo: EMULSÃO ACRÍLICA (VEDAPREN BRANCO, ou IGOLFLEX BRANCO) 
3.1.2. Fabricante: OTTO BAUNGART (VEDACIT), ou SIKA 

3.2. EXECUÇÃO 

3.2.1. TRATAMENTO PRÉVIO E/OU PINTURA DE BASE:Conforme recomendações do 
fabricante. Vide MANUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO.  
(http://www.vedacit.com.br/literatura/manual_imper.pdf) 

3.2.2. Efetuar regularização da base a ser impermeabilizada com argamassa impermeável de 
cimento e areia aditivida com hidrófugo de massa, traço 1:3 e 2 kg de aditivo 
impermaeabilizante a cada 50 kg de cimento, direcionando o caimento, de no mínimo 
1%,  para os coletores pluviais. 

3.2.3. Eliminar eventuais trincas existentes, antes da aplicação do impermeabilizante. Havendo 
trincas trata-lás conforme orientaçao técnica do Manula de Impermeabilização supra 
citado. 

3.2.4. Consumo: 2,5 kg/m2, aplicados em 6 demãos cruzadas.  
3.2.5. Aplicar reforço têxtil nos encontros de superfícies verticais e horizontais, e sobre trincas 

existentes na superfície a ser impermeabilizada. 

3.3. APLICAÇÃO: 

3.3.1. Lajes expostas, sem trânsito, indicadas em projeto. 
3.3.2. Calhas de concreto. 

Nos casos previstos de substituição, deverá ser efetuada a remoção da impermeabilização 
existente. 

OBS: Somente após todo o material necessário ser co nferido pela FISCALIZAÇÃO no 
depósito da obra, é que poderão ser iniciados os se rviços de impermeabilização. 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\08AAA01\01.EDT, P-08.AAA.01, \MCE\P\08AAA02\01.EDT,  P-08.AAA.02., D-
08.AAA.02 –01-01, D-08.AAA.02-03.01, D-08.AAA.02-04.01\MCE\ P\08AAA03\01.EDT e mais o adiante 
especificado a título de complementação. 

2. TIPO: Manta asfáltica 

2.1. CARACTERIÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. TIPO: Manta asfáltica estruturada com poliéster. 
2.1.2. MODELO: TORODIN 4 mm - PP - TIPO III. 
2.1.3. FABRICANTE: Viapol ou similar. 
2.1.4. ESPESSURA: 4 mm. 
2.1.5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA: Manta asfáltica impermeabilizante produzida a partir da 

modificação física de asfaltos com polímeros Elastoméricos (EL) ou Plastoméricos (PL). 
Estruturada com um não-tecido de filamentos contínuos de poliéster, resinado e 
termofixado.  

2.1.6. ENSAIOS E ESPECIFICAÇÕES: Segundo a NBR 9952/07-Tipo III-B. 
2.1.7. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PP - Polietileno em ambas as faces, para colagem com 

maçarico. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJE (em edificação existente)   
2.2.1.1. Deverá ser feita a remoção total de todo o piso, proteção mecânica, 

impermeabilização e regularização existente até atingir a estrutura. Remoção 
do local da obra, todo o entulho resultante dos serviços executados.  

2.2.1.2. Antes da aplicação do sistema impermeabilizante, verificar as condições de uso 
dos ralos e tubulações. Caso haja necessidade de troca, fazer antes da 
execução dos serviços de impermeabilização.  

2.2.1.3. Caso haja necessidade de recuperação de estrutura, antes da aplicação do 
sistema impermeabilizante, devem-se avaliar as condições da mesma por 
empresa especializada.  

2.2.1.4. A empresa contratada deve apresentar relatório quanto às condições de uso e 
orientar quanto ao melhor tratamento para executar tais serviços.  

2.2.2. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
2.2.2.1. A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de 

óleo, graxa, desmoldante, etc.  
2.2.2.2. 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.  

2.2.2.3. 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.  

2.2.2.4. Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e 
destacamento.  

2.2.2.5. Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possíveis empoçamentos.  
2.2.2.6. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 

5cm a 8cm.  
2.2.2.7. 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.  

2.2.2.8. 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.  
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2.2.2.9. Nos vãos de entrada das edificações (portas, esquadrias, etc.) a regularização 
deverá avançar no mínimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, 
contramarcos, etc., 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 6cm menor que 
as cotas internas, tanto no nível da impermeabilização como no nível do piso 
acabado.  

2.2.2.10. Deverá ser previsto o arremate da impermeabilização nos paramentos verticais 
de acordo com os detalhes inseridos no projeto de impermeabilização.  

2.2.2.11. Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de 
forma a executar os arremates, conforme os detalhes do projeto.  

2.2.3. APLICAÇÃO DO MATERIAL  
2.2.3.1. Aplicar sobre a regularização uma demão de primer ADEFLEX com rolo ou 

trincha e aguardar a secagem por no mínimo 6 horas.  
2.2.3.2. Alinhar a manta asfáltica TORODIN 4 mm em função do requadramento da 

área, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais 
elevadas. 

2.2.3.3. Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da 
manta TORODIN 4 mm. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição 
de 10 cm que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação.  

2.2.3.4. Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10cm na posição vertical.  
2.2.3.5. Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na 

manta aderida na horizontal, conforme detalhe de projeto.  
2.2.3.6. A impermeabilização deverá subir na vertical 0,30m acima do piso acabado.  
2.2.3.7. Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo 

os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no mínimo 72 
horas.  

2.2.3.8. Observações: 
a) Não há necessidade de retirar o filme de polietileno para aplicação da manta 
asfáltica TORODIN 4 mm, pois o mesmo é extinguível à chama do maçarico.  
b) Recomenda-se para áreas verticais, acabamento da manta asfáltica em 
areia. Este procedimento é necessário para que haja uma boa ancoragem do 
chapisco e da argamassa de proteção mecânica na manta asfáltica.  
c) Caso a opção de acabamento na vertical seja da manta asfáltica seja PP: 
polietileno/polietileno, após a conclusão da impermeabilização, deve-se incidir a 
chama do maçarico a uma distância de 1 metro para que o filme de polietileno 
retraia-se. Este procedimento é necessário, uma vez que o polietileno se solta 
causando o descolamento da proteção mecânica e do acabamento.  
d) Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, 
juntas de dilatação, etc.  
e) A impermeabilização deve atender o disposto na norma NBR 9575/2003 -
Impermeabilização - Seleção e projeto e NBR 9574/2009 - Execução da 
impermeabilização. 

2.2.4. CAMADA SEPARADORA 
2.2.4.1. Evita que os esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção 

mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização.  
2.2.4.2. Como camada separadora utilizar: Filme plástico de 24 micra de espessura / 

Geotextil de gramatura de 400grs/m2. 
2.2.5. ARGAMASSA DE PROTEÇÃO MECÂNICA. HORIZONTAL PARA LAJES COM 

TRÂNSITO NORMAL  
2.2.5.1. Sobre a camada separadora, executar argamassa de cimento e areia traço 1:4, 

desempenada com espessura mínima de 3 cm, armada com tela soldada e 
juntas perimetrais com 2 cm de largura e junta em quadros de 2,5m x 2,5m, 
preenchidas com argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e 
emulsão asfáltica VITKOTE.  

2.2.5.2. Executar em seguida o piso previsto que deverá ser dimensionado e estudado 
de acordo com o projeto.  

2.2.6. ARGAMASSA DE PROTEÇÃO MECÂNICA. HORIZONTAL PARA LAJES COM 
EQUIPAMENTOS  
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2.2.6.1. Sobre a camada amortecedora, executar argamassa de cimento e areia traço 
1:4, desempenada com espessura mínima de 5 cm, armada com tela soldada e 
juntas perimetrais com 2 cm de largura e junta em quadros de 2,5m x 2,5m, 
preenchidas com argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e 
emulsão asfáltica VITKOTE.  

2.2.6.2. Executar em seguida o piso previsto que deverá ser dimensionado e estudado 
de acordo com o projeto.  

2.2.7. ARGAMASSA DE PROTEÇÃO MECÂNICA. VERTICAL  
2.2.7.1. Sobre a impermeabilização, executar chapisco de cimento e areia, 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.  

2.2.7.2. A argamassa deverá ser armada com tela plástica, subindo 5cm acima da 
Impermeabilização.  

2.3. APLICAÇÃO:  

2.3.1. Calhas de concreto da cobertura;  
2.3.2. Nas platibandas de concreto ou alvenaria executar impermeabilização em toda a altura e 

virando na horizontal na parte superior por baixo dos rufos; junto as paredes subir na 
vertical 30cm e executar uma fenda no reboco para embutir a manta; aplicar também nas 
muretas de apoio de telhado; 

2.3.3. Lajes da cobertura; 
2.3.4. Paredes do poço do elevador quando for indicado. 

Obs.: A empresa executora dos serviços deverá estar  autorizada pelo Fabricante, como 
aplicadora credenciada. 

2.4. GARANTIA: A garantia por 5 anos deverá ser fornecida pela empresa executora da 
impermeabilização. Período este em que ela deverá executar correções, ou mesmo refazer todo 
o serviço, caso ocorram infiltrações, ou se verifiquem falhas no sistema. 

2.5. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: a empresa contratada deverá apresentar 
ART pelos serviços executados. 

2.6. ENSAIOS: Para recebimento dos serviços serão efetuados os testes de estanqueidade nas 
superfícies impermeabilizadas conforme descrito abaixo:  

2.6.1. O construtor procederá à vedação de todos os ralos e saídas d’água, inclusive bordas 
livres das lajes. 

2.6.2. Assegurada a vedação de todas as saídas, o construtor encherá a área a ensaiar até 
uma altura média de 5cm acima da membrana impermeável, não devendo de maneira 
alguma atingir o nível do rodapé ou arremate da membrana no plano vertical. 

2.6.3. O plano d’água será mantido por 3 dias consecutivos (teste de estanqueidade por 72h). 
2.6.4. O ensaio será considerado satisfatório se nenhuma fuga ou nenhum sinal de umidade se 

manifestar na obra. Caso contrário, caberá a CONTRATADA reparar as fugas ou 
defeitos, até que novo ensaio confirme que a área em teste esteja perfeitamente 
estanque. 

2.6.5. A empresa contratada para executar a impermeabilização, deverá tambem executar a 
proteção mecânica. 

3. TIPO: Manta asfáltica aluminizada 

3.1. CARACTERIÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. TIPO: Manta asfáltica aluminizada estruturada com poliéster. 
3.1.2. MODELO: Premium Alumínio Poliéster. 
3.1.3. FABRICANTE: Viapol ou similar. 
3.1.4. ESPESSURA: 4 mm. 
3.1.5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física de 

asfaltos com polímeros elastoméricos (EL). Estruturada com um não-tecido de filamentos 
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contínuos de poliéster previamente estabilizado, tendo como acabamento na face 
exposta uma película aluminizada altamente flexível e resistente ao ozônio. 
Forma portanto uma superfície refletiva aos raios solares que garante a longevidade da 
manta asfáltica.  

3.1.6.  UTILIZAÇÃO: São indicadas como sistema impermeabilizante e acabamento final de 
coberturas não transitáveis . Sistema ideal para impermeabilização de lajes de 
coberturas sem transito, vigas de diferentes formatos, calhas de concreto, .telhas 
préfabricadas onduladas ou trapezoidais, etc. 

3.1.7. ENSAIOS E ESPECIFICAÇÕES: Segundo a NBR 9952/07-Tipo III-B. 
3.1.8. ACABAMENTO SUPERFICIAL: Face superior exposta ao intemperismo: revestida de 

uma película aluminizada flexível. Face inferior, que será aderida à estrutura: revestiva de  
filme de polietileno extinguível à chama de maçarico. 

3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
3.2.1.1. A superfície deverá previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, 

graxa, desmoldante, etc. 
3.2.1.2. 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.  

3.2.1.3. 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. 

3.2.1.4. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 
5cm a 8cm.  

3.2.1.5. 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. 

3.2.1.6. 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. 

3.2.1.7. Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de 
forma a executar os arremates, conforme os detalhes do projeto. 

3.2.2. APLICAÇÃO DO MATERIAL 
3.2.2.1. Aplicar 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. 
3.2.2.2. Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, procurando 

iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas. 
3.2.2.3. Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da 

manta asfáltica.  
3.2.2.4. Nas emendas das mantas, deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão 

biselamento para proporcionar perfeita vedação. 
3.2.2.5. 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. 

3.2.2.6. A impermeabilização deverá subir na vertical no mínimo 30cm. 
3.2.2.7. Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, 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. APLICAÇÃO: 

3.3.1. Em calhas e lajes, na cobertura do edifício, em substituição ou como correção de falhas 
da manta aluminizada existente; 
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3.3.2. Nas lajes expostas, indicadas em projeto, sujeitas a trânsito leve para manutenção da 
edificação. 

Obs.: A empresa executora dos serviços deverá estar  autorizada pelo Fabricante, como 
aplicadora credenciada. 

3.4. GARANTIA:.Conforme item 2.4 retromencionado. 

3.5. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Conforme item 2.5 retromencionado. 

3.6. ENSAIOS: Conforme item 2.6 retromencionado. 

4. TIPO: Manta asfáltica antiraiz 

4.1. CARACTERIÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. TIPO: Manta asfáltica estruturada com poliéster e inibidor de ataque de raízes. 
4.1.2. MODELO: Torodin Antiraiz. 
4.1.3. FABRICANTE: Viapol ou similar. 
4.1.4. ESPESSURA: 3 mm. 
4.1.5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física de 

asfaltos com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL). Estruturada com não-
tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado. Possui em sua 
composição exclusivo herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes. 

4.1.6. UTILIZAÇÃO: Floreiras. 
4.1.7. ENSAIOS E ESPECIFICAÇÕES: Segundo a NBR 9952/07-Tipo III-A e III-B. 
4.1.8. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PP - Polietileno em ambas as faces, para colagem com 

maçarico. 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

4.2.1.1. A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de 
óleo, graxa, desmoldante, etc. 

4.2.1.2. 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 Viaifx e 2 volumes 
de água para maior aderência ao substrato. Essa argamassa deverá ter 
acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.  

4.2.1.3. 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. 

4.2.1.4. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 
5cm a 8cm.  

4.2.1.5. 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 Viaifx e 2 volumes de água. 

4.2.1.6. Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de 
forma a executar os arremates. 

4.2.2. APLICAÇÃO DO MATERIAL 

4.2.2.1. Aplicar 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. 

4.2.2.2. Alinhar a manta asfáltica Torodin Antiraiz em função do requadramento da área, 
procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas. 

4.2.2.3. Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da 
manta Torodin Antiraiz Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição 
de 10 cm que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. 
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4.2.2.4. 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. 

4.2.2.5. A manta deverá estar aderida no topo da jardineira, ou nas paredes continuas 
subindo 30cm acima do nível da terra. 

4.2.2.6. Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo 
os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no mínimo 72 
horas. 

4.2.3. CAMADA SEPARADORA 

4.2.3.1. Evita que os esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção 
mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização. 

4.2.3.2. Como camada separadora utilizar:  Filme plástico de 24 micra de espessura. 

4.2.4. ARGAMASSA DE PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL 

Executar 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 fazer juntas 
formando quadros de no máximo 2,0mx2,00m, preenchido com argamassa betuminosa 
conforme descrito. 

4.2.5. ARGAMASSA DE PROTEÇÃO MECÂNICA VERTICAL 

Sobre a impermeabilização, executar chapisco de cimento e areia, 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. A argamassa deverá ser armada com tela plástica, subindo 10 cm 
acima da manta asfáltica. 

4.3. APLICAÇÃO: Nas floreiras indicadas em projeto. 

Obs.: A empresa executora dos serviços deverá estar  autorizada pelo Fabricante, como 
aplicadora credenciada. 

4.4. GARANTIA:.Conforme item 2.4 retromencionado. 

4.5. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Conforme item 2.5 retromencionado. 

4.6. ENSAIOS: Conforme item 2.6 retromencionado. 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\09TRA01\01.EDT, P-09.TRT.01, e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2. Tipo : Feltro ou painel leve em lã de vidro ensa cado em plástico firme 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. TIPO: Rollisol; 
2.1.2. COMPOSIÇÃO: Feltro leve ou painel de lã de vidro ensacada; 
2.1.3. REVESTIMENTO: Ensacado com filme de plástico autoextinguível com características 

termoacústicas; 
2.1.4. DIMENSÕES: 6,0mx0,60m (feltro) e 1,20mx0,60m (painel); 
2.1.5. ESPESSURA: 25mm e 50mm. 
2.1.6. DENSIDADE: 10kg/m2  (feltro) e 60 kg/m2 (placa); 
2.1.7. FABRICANTE: Isover ou similar 
2.1.8. PERFORMACE TÉRMICA; 

Espessura (mm) Resistência térmica (Rt) Coeficiente de condutividade térmica a 
24ºC (k) 

25mm 0,59 m2 °C/W 0,045 W/m ºC 
50mm 1,11 m2 °C/W 0,045 W/m ºC 

2.1.9. Performance Acústica 
Freqïência (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 NRC 

Coeficiente de 
Absorção Sonora 

0,15 0,45 0,75 0,90 0,69 0,63 0,70 

  *Teste realizado com produto de 50mm de espessura. 

2.2. EXECUÇÃO 

2.2.1. Instalar sobre a superfície dos forros removíveis, bastando desenrolar ou sobrepor o 
produto sobre a superfície a ser isolada de lajes, forros metálicos ou de outros tipos de 
forros removíveis. Podem ser recortados com uma lâmina afiada, neste caso, 
recomenda-se o fechamento do véu de vidro preto por dobra e grampeamento ou através 
de fitas adesivas. É indicada uma sobreposição de +/-5cm entre os feltros ou painéis. 

 

2.3. APLICAÇÃO :  

O Rollisol pode ser utilizado em forros falsos em geral para obtenção de conforto ambiental, seja 
através da absorção acústica quando esses forros forem vazados, proporcionando economia de 
energia em ambientes climatizados.Aplicar conforme indicado em projeto. 
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3. Tipo : Painel rígido ou semi-rígido de lã de vid ro 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. TIPO: Painel; 
3.1.2. COMPOSIÇÃO: Painel de lã de vidro sem revestimento, rígido ou semi-

rígido, aglomerados com resina sintética de cor amarela, com temperatura de utilização 
de -200ºC à +450ºC, e incombustíveis. 

3.1.3. REVESTIMENTO: Podem ser fornecidos em laminado liso com kraft, laminado tipo FSK 
(folha de alumínio + kraft + tecido de reforço), elastômeros nas opções: incolor, preto, 
amarelo, podendo ser acompanhado de véu de vidro, outros sob consulta; 

3.1.4. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,22mx0,61m; 
3.1.5. ESPESSURA: 25mm e 50mm. 
3.1.6. DENSIDADE: 20, 30, 40 ou 60 kg/m3 ; 
3.1.7. FABRICANTE: Grupo Heme Isolantes ou similar 
3.1.8. PERFORMACE TÉRMICA; 

Espessura (mm) Resistência térmica (Rt) Coeficiente de condutividade térmica a 
24ºC (k) 

25mm 0,73 m2 °C/W 0,034 W/m ºC 
50mm 1,46 m2 °C/W 0,034 W/m ºC 
 

3.1.9. Performance Acústica 

Freqïência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 NRC 
Coeficiente de 

Absorção Sonora 
0,23 0,87 0,99 1,03 1,00 0,99 0,90 

  *Teste realizado com produto de 50mm de espessura, densidade 30 kg/m3. 

3.2. EXECUÇÃO 

3.1.1. Fixar os perfis metálicos no piso e no teto, conforme projeto e orientações do fornecedor 
do sistema de paredes drywall. Colocar e fixar em um dos lados as placas de gesso 
acartonado. Acomodar os painéis de lã de vidro de modo que fiquem encaixados nos 
perfis até preencher cada módulo existente da parede em execução.Se for o caso, 
podem ser recortados com uma lâmina afiada. Para o perfeito encaixe e desempenho 
acústico otimizado é indicado utilizar a lã de vidro de espessura igual ao dos montantes 
metálicos. Instalar as placas de gesso fechando a parede, de maneira que as junções 
das placas fiquem desencontradas entre um lado da parede e outro. Fazer o acabamento 
entre as juntas das placas. 

3.3. APLICAÇÃO :  

Os painéis de lã de vidro são utilizados para condicionamento acústico de ambientes, como 
teatros, auditórios, salas de reunião, escritórios, casas de máquinas de ar condicionado, 
elevadores, bombas, compressores e outros equipamentos ruidosos.etc..; para isolamento 
térmico em coberturas, paredes, pisos, lajes, forros, fachadas, impermeabilizações, etc; e na 
fabricação de divisórias acústicas. 
 

1.Isolar a laje de cobertura e/ou teto. 

2.Isolar as paredes externas ou as paredes divisórias com 
outras unidades habitacionais ou comerciais. 

3.isolar a laje de piso. 

4.isolar as paredes divisórias internas. 
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1. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.BOR.01 e P-10.ROD.01. 

2. TIPO: Placas podotáteis de borracha  

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Borracha em placas. 
2.1.2. TIPO: Direcional / Alerta. 
2.1.3. CORES: Grafite/Cinza médio/Cinza claro (direcional) e Preto (alerta), contrastante com 

cor e textura do piso adjacente, conforme indicação no Projeto Arquitetônico.  
2.1.4. DIMENSÕES: 25x25cm. 
2.1.5. ESPESSURA: 5mm. 
2.1.6. ACABAMENTO DA  PLACA ALERTA: A textura da sinalização deverá consistir em um 

conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme item 5.14.1.1 da NBR 9050, com borda da 
placa chanfrada . 

2.1.7. ACABAMENTO DA PLACA DIRECIONAL: A textura da sinalização deverá consistir em 
relevos lineares, conforme item 5.14.2.2 da NBR 9050, com borda da placa chanfrada. 

2.1.8. APLICAÇÃO: Placas sobrepostas ao piso existente. 
2.1.9. FABRICANTE: Mercur ou similar. 
OBS.: Em conformidade com a NBR9050 – 2004. 

2.2. EXECUÇÃO:  

2.2.1. BASE: Sobre o piso existente. 
2.2.2. ADESIVO: Cola de contato. Utilizar a recomendada pelos fabricantes do piso e seguindo 

rigorosamente às orientações dos mesmos. 

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar nos locais indicados no Projeto Arquitetônico. 

Obs.: Deixar peças de reserva em poder da dependência em quantidade equivalente a 10% da 
quantidade aplicada de cada tipo. 

3. TIPO: Placas podotáteis de borracha fixadas com argamassa 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. MATERIAL:Borracha em placas 
3.1.2. COR:: Cinza 
3.1.3. DIMENSÕES: 25x25cm 
3.1.4. ESPESSURA: 7mm ou 15mm (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PISO 

ADJACENTE) 
3.1.5. ACABAMENTO DA PLACA ALERTA: A textura da sinalização deverá consistir em um 

conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme figura da placa constante do Manual de 
Acessibilidade do BB 

3.1.6. ACABAMENTO DA PLACA DIRECIONAL: A textura com seção trapezoidal, conforme 
figura da placa constante do Manual de Acessibilidade do BB 

3.1.7. FABRICANTE: Daud ou equivalente. 
3.1.8. OBSERVAÇÃO: deve atender NBR9050 - 2004 

3.2. EXECUÇÃO:  

3.2.1. ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa conforme recomendações de 
instalação , nivelado com o piso ao lado 

3.2.2. JUNTAS: Secas 

3.3. RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO 

3.3.1. Limpar o contrapiso, deixando-o isento de sujeira ou gordura, molhe bem o piso com 1 
litro de cola branca (brascofort, cascorez ou bianco) dissolvido em 8 litros de água. 
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3.3.2. A argamassa para piso de borracha deve ter uma boa adesão e também uma ótima 
flexibilidade para que não se quebre com a movimentação do piso, que por ser borracha 
tem maior dilatação.  

3.3.3. A argamassa a ser usada deve ter o traço: 1:2 ( 1 lata de cimento - CPK 2 / 2 latas de 
areia média lavada e peneirada em peneira de arroz / 1 litro de cola branca, dissolvidos 
em 4,5 litros de água) . 

3.3.4. Preencher as cavidades da parte interna das placas com desempenadeira lisa de aço, 
aplicar a massa na base com desempenadeira dentada (tipo colocação de azulejo), e 
colocar as placas usando desempenadeira de madeira para fixação e nivelamento da 
mesma, batendo levemente nas extremidades, até o piso chegar na posição desejada. 

3.3.5. Limpar o excesso de argamassa que possa ter vazado com o auxilio de uma pano úmido.  
Manter o local isolado por no mínimo 24 horas, para uso normal. 

3.4. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar nos locais indicados no Projeto Arquitetônico. 

OBSERVAÇÃO: Deixar peças de reserva em poder da dependência em quantidade equivalente a 10% 
da quantidade aplicada de cada tipo. 
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1. NORMAS  

Conforme \MCE\P\10CAR01\01.EDT, P-10.CAR.01 e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2. TIPO: Carpete 

2.1. CARCTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. TIPO: BERBER POINT 920. 
2.1.2. COR: Azure. 
2.1.3. CONSTRUÇÃO: Agulhado estruturado. 
2.1.4. COMPOSIÇÃO: 100 % Stainproof Miracle Fibre - Polipropileno com tratamento anti-
manchas. 
2.1.5. ESPESSURA: 7,0 mm (+/- 10%). 
2.1.6. LARGURA DAS PEÇAS: 3,66m. 
2.1.7. PESO DA FIBRA: 920 gramas/m². 
2.1.8. UTILIZAÇÃO: Alto tráfego comercial. 
2.1.9. FABRICANTE: Beaulieu do Brasil ou similar ou similar. 

2.2. CARCTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.2.1. TIPO: BERBER POINT 920. 
2.2.2. COR: Jaspe, 764. 
2.2.3. CONSTRUÇÃO: Agulhado estruturado. 
2.2.4. COMPOSIÇÃO: 100 % Stainproof Miracle Fibre - Polipropileno com tratamento anti-
manchas. 
2.2.5. ESPESSURA: 7,0 mm (+/- 10%). 
2.2.6. LARGURA DAS PEÇAS: 3,66m. 
2.2.7. PESO DA FIBRA: 920 gramas/m². 
2.2.8. UTILIZAÇÃO: Alto tráfego comercial. 
2.2.9. FABRICANTE: Beaulieu do Brasil ou similar ou similar 

2.3. ASSENTAMENTO: 

2.3.1. BASE : contrapiso liso e desempenado ou madeira (piso elevado). 
2.3.2. TIPO: Colado. 
2.3.3. ADESIVO: Utilizar o indicado pelo fabricante. O adesivo deve ser aplicado com rolo, em 
toda a superfície do substrato e do carpete, aguardando o tempo de cura recomendado. 
2.3.4. TIPO DE EMENDA: Invisível. 
2.3.5. RODAPÉ: De madeira, conforme S-10.24. 
2.3.6. ACABAMENTO: Tira de alumínio na transição de piso. 

2.4. INSTALAÇÃO:  

O produto poderá ser instalado em mantas inteiras ou em placas individuais.  Quando aplicado 
sobre placas de madeira do piso elevado o carpete deve ser cortado com dimensões 
ligeiramente superiores (aproximadamente 2mm) às das placas, antes de ser colado. Não será 
admitido o corte do carpete após sua colagem nas placas. 

2.5. GARANTIA: 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. 

2.6. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados em projeto. 

3. TIPO: Carpete 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. TIPO: Baltimore. 
3.1.2. COR: 904 - LAKE. 
3.1.3. CONSTRUÇÃO: Tufting. 
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3.1.4. COMPOSIÇÃO: 100 % Solution Dyed Nylon (SDN). 
3.1.5. ESPESSURA: 7 mm. 
3.1.6. LARGURA DAS PEÇAS: 3,66m. 
3.1.7. PESO DA FIBRA: 1200 gramas/m² 
3.1.8. UTILIZAÇÃO: Alto tráfego comercial. 
3.1.9. FABRICANTE: Beaulieu do Brasil ou similar. 

3.2. ASSENTAMENTO: 

3.2.1. BASE : contrapiso liso e desempenado ou madeira (piso elevado). 
3.2.2. TIPO: Colado. 
3.2.3. ADESIVO: Utilizar o indicado pelo fabricante. O adesivo deve ser aplicado com rolo, em 
toda a superfície do substrato e do carpete, aguardando o tempo de cura recomendado. 
3.2.4. TIPO DE EMENDA: Invisível. 
3.2.5. RODAPÉ: De madeira, conforme S-10.24. 
3.2.6. ACABAMENTO: Tira de alumínio na transição de piso. 

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados em projeto 

4. TIPO: Carpete 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1.1. TIPO: Baltimore. 
4.1.2. COR: 908 - Civet. 
4.1.3. CONSTRUÇÃO: Tufting – pelo cortado. 
4.1.4. COMPOSIÇÃO: 100 % Solution Dyed Nylon (SDN). 
4.1.5. LARGURA DAS PEÇAS: 3,66m. 
4.1.6. PESO DA FIBRA: 1200 gramas/m² 
4.1.7. UTILIZAÇÃO: Alto tráfego comercial. 
4.1.8. FABRICANTE: Beaulieu do Brasil ou similar. 

4.2. ASSENTAMENTO: 

4.2.1. BASE : contrapiso liso e desempenado ou madeira (piso elevado). 
4.2.2. TIPO: Colado. 
4.2.3. ADESIVO: Utilizar o indicado pelo fabricante. O adesivo deve ser aplicado com rolo, em 
toda a superfície do substrato e do carpete, aguardando o tempo de cura recomendado. 
4.2.4. TIPO DE EMENDA: Invisível. 
4.2.5. RODAPÉ: De madeira, conforme S-10.24. 
4.2.6. ACABAMENTO: Tira de alumínio na transição de piso. 

4.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados em projeto 

5. TIPO: Carpete em placas 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1.1. TIPO: PLAIN BAC – placas de com dimensão de 50 x 50 cm 
5.1.2. COR: Azure - 767 
5.1.3. ESPESSURA: 7 mm 
5.1.4. PESO DA FIBRA: 920 gramas/m² 
5.1.5. UTILIZAÇÃO: Alto tráfego comercial 
5.1.6. FABRICANTE: Beaulieu do Brasil Indústria de Carpets Ltda. 

5.2. ASSENTAMENTO: 

Conforme recomendação do fabricante. 

OBS. Em caso de utilização de material similar, apresentar amostra para análise da 
FISCALIZAÇÃO.  
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\10CER01\01.EDT, P-10.CER.01, E-LAD.02 e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2. TIPO: Piso Porcelanato 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. TIPO : ARQELEMENTOS. 
2.1.2. COR : SAFIRA. 
2.1.3. DIMENSÕES: 50 x 50 cm. 
2.1.4. ACABAMENTO: Fosco / Natural. 
2.1.5. FABRICANTE : Eliane ou similar. 

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.2.1. TIPO : GRANULOS 
2.2.2. COR : PLATINA – Na / 40. 
2.2.3. DIMENSÕES: 40 x 40 cm. 
2.2.4. ACABAMENTO: Fosco / Natural. 
2.2.5. RODAPÉ: em porcelanato – 8,5 x 40 cm – Platina RS Na/40 
2.2.6. FABRICANTE : Eliane ou similar. 

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.3.1. TIPO : GRANULOS 
2.3.2. COR : PLATINA – Po / 40. 
2.3.3. DIMENSÕES: 40 x 40 cm. 
2.3.4. ACABAMENTO: Polido. 
2.3.5. RODAPÉ: em porcelanato – 8,5 x 40 cm – Platina RS Po/40 
2.3.6. FABRICANTE : Eliane ou similar. 

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.4.1. TIPO : ARQELEMENTOS. 
2.4.2. COR : ALUMINIO Na / 60 
2.4.3. DIMENSÕES: 60 x 60 cm. 
2.4.4. ACABAMENTO: Natural. 
2.4.5. FABRICANTE : Eliane ou similar. 

2.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.5.1. TIPO: ARQELEMENTOS. 
2.5.2. COR : ALUMÍNIO – Po/60. 
2.5.3. DIMENSÕES: 60 x 60 cm. 
2.5.4. ACABAMENTO: Polido. 
2.5.5. FABRICANTE : Eliane ou similar. 

2.6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.6.1. TIPO: PORCELANATO ELIANE SUPERBIANCO  
2.6.2. COR : Superbianco. 
2.6.3. DIMENSÕES: 60 x 60 cm. 
2.6.4. ACABAMENTO: Natural. 
2.6.5. FABRICANTE : Eliane ou similar. 

2.7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.7.1. TIPO: PORCELANATO ELIANE SUPERBIANCO  
2.7.2. COR : Superbianco. 
2.7.3. DIMENSÕES: 60 x 60 cm. 
2.7.4. ACABAMENTO: Polido. 
2.7.5. FABRICANTE : Eliane ou similar. 
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2.8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.8.1. TIPO: PORCELANATO PIETRA PORTINARI – LINHA MARMI 
2.8.2. COR :Marmo Bianco. 
2.8.3. DIMENSÕES: 80 x 80 cm. 
2.8.4. ACABAMENTO: Polido. 
2.8.5. FABRICANTE : Cerâmica Portinari ou similar. 

2.9. EXECUÇÃO: 

2.9.1. BASE: Substrato de cimento e areia, traço 1:3, nivelado. 
2.9.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Argamassa PortoKoll Flexivel – Porcelanatos ou 

similar, tipo ACII, utilizando desempenadeira dentada, com consumo mínimo de 4kg por 
m². A argamassa deverá atender integralmente aos requisitos da Norma NBR 14081. 

2.9.3. REJUNTAMENTO: Rejuntes flexíveis tipo L-FLEX da PortoKoll, na mesma cor do piso. 
Rejuntar apenas 72h após o assentamento do piso. 

2.9.4. JUNTAS: Juntas alinhadas, espessura 4 mm. 
2.9.5. RODAPÉS: Em porcelanato, mesmo fabricante, mantendo o padrão do piso (onde não 

houver revestimento cerâmico nas paredes). 

2.10. RESERVA: Deixar em poder da dependência o equivalente a 10% da quantidade aplicada para 
reserva. 

2.11. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes citados em projetos. 

3. TIPO: Piso Porcelanato Podotátil 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. TIPO : ARQTEC 
3.1.2. COR : Azul. 
3.1.3. ALERTA: Stop 
3.1.4. DIRECIONAL: Go 
3.1.5. DIMENSÕES: 24,5 X 24,5 cm. 
3.1.6. FABRICANTE : Eliane ou similar. 

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.2.1. TIPO : ARQTEC 
3.2.2. COR : Amarelo 
3.2.3. ALERTA: Stop 
3.2.4. DIRECIONAL: Go. 
3.2.5. DIMENSÕES: 24,5 X 24,5 cm. 
3.2.6. FABRICANTE : Eliane ou similar 

4. TIPO: Piso Cerâmico  

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. TIPO: Cargo e Cargo Plus.  
4.1.2. RESISTÊNCIA À ABRASÃO: PEI-5. 
4.1.3. COR: Gray ou White.  
4.1.4. DIMENSÕES: 31x31cm e 41x41cm. 
4.1.5. ABSORÇÃO DE ÁGUA: >3% a ≤ 6% 
4.1.6. MÓDULO DE REISTÊNCIA À FLEXÃO: ≥22 
4.1.7. RESISTÊNCIA A GRETAGEM: Garantido 
4.1.8. EXPANSÃO POR UMIDADE (mm/m): ≤ 0,6 
4.1.9. FABRICANTE: Eliane ou similar. 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. BASE: Substrato de cimento e areia, traço 1:3, nivelado. 
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4.2.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Argamassa Especial SuperLiga Plus da Portokoll 
ou similar, tipo ACII, utilizando desempenadeira dentada, com consumo mínimo de 4kg 
por m². A argamassa deverá atender integralmente aos requisitos da Norma NBR 14081. 

4.2.3. REJUNTAMENTO: Rejuntes flexíveis tipo L-FLEX da PortoKoll, na mesma cor do piso. 
Rejuntar apenas 72h após o assentamento do piso. 

4.2.4. JUNTAS: Juntas alinhadas, espessura 4 mm. 
4.2.5. RODAPÉS: Em cerâmica comum, mesmo fabricante, mantendo o padrão do piso (onde 

não houver revestimento cerâmico nas paredes). 

4.3. RESERVA: Deixar em poder da dependência o equivalente a 10m² de cerâmica para reserva. 

4.4. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes citados em projetos. 

5. TIPO: Piso Cerâmico de Alta Resistência 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. TIPO: Placa extrudada anti corrosiva; 
5.1.2. REFERÊNCIA: 1009/1000, Linha Gressit. 
5.1.3. COR: 1750 
5.1.4. DIMENSÕES: 240 x 116 x 9 mm 
5.1.5. ABSORÇÃO DE ÁGUA: 0 a 3% 
5.1.6. MÓDULO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO: ≥ 23 
5.1.7. RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL (PEI): IV 
5.1.8. RESISTÊNCIA A GRETAGEM: Resiste 
5.1.9. EXPANSÃO POR UMIDADE (mm/m): ≤ 0,6 
5.1.10. FABRICANTE: Gail ou similar. 

5.2. EXECUÇÃO: 

5.2.1. ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa ACII, utilizando desempenadeira 
dentada, com consumo mínimo de 5kg por m², sendo rejuntes de 8mm Flex Gail – cor 
similar a da peça. Seguir rigorosamente as recomendações do fabricante. 

5.2.2. JUNTAS: 8 mm. 
5.2.3. RODAPÉS: Em cerâmica, do mesmo padrão do piso, utilizar a peça inteira; 

5.3. RESERVA: Deixar em poder da dependência o equivalente a 2m² de cerâmica para reserva. 

5.4. OBS. Em caso de utilização de piso similar, apresentar amostra para análise da FISCALIZAÇÃO. 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\10AAA01\01\01.EDT, P-10.CON.02, P-10.CON.03 e P-10.CON.09 e mais o adiante 
especificado a título de complementação. 

2. TIPO: Contrapiso 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1. TRAÇO: 1:3 (cimento:areia). 
2.1.2. PIGMENTAÇÃO: Natural. 
2.1.3. DIMENSÕES: Monolítico. 
2.1.4. ESPESSURA: Variável (de 2,0 a 7,8cm), média 3,4cm. 
2.1.5. ACABAMENTO: Liso desempenado. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. O material deverá ser distribuido de forma homogênea no local previamente saturado 
com água limpa. 

2.2.2. A espessura da camada deverá ser suficiente para se obter a regularização de toda a 
superficie, de modo que o piso final, com acabamento, fique perfeitamente nivelado. 

2.3. APLICAÇÃO:  

2.3.1. Contrapiso para instalação de piso cerâmico nos sanitários, Copa, DML, Ar 
Condicionado; 

2.3.2. Contrapiso para instalação de piso cerâmico ou porcelanato no Autoatendimento, Hall de 
Público e demais áreas indicadas em projeto; 

2.3.3. Na calçada externa para regularização e instalação do piso podotátil; 
2.3.4. Cimentado simples para regularização de piso para instalação de soleiras; 
2.3.5. Cimentado simples para regularização de piso para instalação de manta vinílica; 
2.3.6. Cimentado simples para regularização de piso para rebaixo de capachos com 

profundidade máxima de 0,5cm; 
2.3.7. Reconstituição de superfícies danificadas em virtude das demolições. 
2.3.8. Demais ambientes indicados em projeto 

3. TIPO: Lastro de concreto magro com aditivo imper meabilizante 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: Concreto fck = 10 MPa. 
3.1.2. TRAÇO: 1:4:8 (cimento:areia:brita). 
3.1.3. ADITIVO: Vedacit, Sika 01 ou similar. 
3.1.4. ACABAMENTO: Desempenado. 
3.1.5. ESPESSURA: Variável, minimo de 6,0 cm 

3.2. APLICAÇÃO:  

3.2.1. Como base na pavimentação de pisos internos e externos, conforme projeto 
arquitetônico; 

3.2.2. Como leito de assentamento de peças estruturais sobre camada de brita. 
Obs.: Todas as partes da fundação superficial (rasa ou direta) em contato com o solo (sapatas, 
vigas de equilíbrio, baldrames, etc) devem ser concretadas sobre um lastro de concreto não 
estrutural com no mínimo 5 cm de espessura, a ser lançado sobre toda a superfície de contato 
solo com a fundação. No caso de rocha esse lastro deve servir para regularização da superfície 
e, portanto, pode ter espessura variável, no entanto observado um mínimo de 5,0 cm. 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\10AAA01\01\01.EDT, P-10.CON.02, P-10.CON.03 e P-10.CON.09 e mais o adiante 
especificado a título de complementação. 

2. TIPO: Paver em conformidade com NBR-9780 e NBR-9 781 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MODELO: Paver Holland – Técnica. 
2.1.2. COR: Cinza. 
2.1.3. ESPESSURA:  

2.1.3.1. 6 cm – reistência 35 mpa, para calçadas. 
2.1.3.2. 8 cm – resistência 50 mpa, para acesso de veículos. 

2.1.4. FABRICANTE: Técnica, Cimentart, Bricka ou similar. 

2.2. EXECUÇÃO:  

2.2.1. Retirar o solo com coloração muito escura, até no mínimo 30cm; 
2.2.2. Nos locais onde o solo foi escavado, preencher pelo menos 15cm com brita de tamanhos 

variados ou com areia média e grossa compactada; 
2.2.3. Compactar bem a base com placa vibratória; 
2.2.4. Sobre a base compactada espalhar uma camada de areia média limpa na espessura 

aproximada de 5cm. Não compactar esta areia, nem deixar ela ficar muito molhada. Nos 
acessos de veículos substituir o colchão de areia por um lastro de concreto magro 
(1:3:5); 

2.2.5. Iniciar o assentamento das peças no padrão definido no projeto arquitetônico; 
2.2.6. O encaixe dos blocos será perfeito e a junta formada terá espessura de 2mm;  
2.2.7. Após o assentamento, proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placa, 

pelo menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de percursos; 
2.2.8. Fazer o rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem 

seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, 
utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas; 

2.2.9. Realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções; 
2.2.10. Todas as recomendações do fabricante serão seguidas à risca; 
2.2.11. Executar cinta para amarração dos blocos. 

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar: 

2.3.1. Faixa de 1,20m de largura, no passeio, conforme projeto arquitetônico; 
2.3.2. Nos acessos à Agência. 
2.3.3. Demais locais indicados em projeto 
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1. NORMAS 

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.06. 

2. TIPO: Ladrilho hidráulico 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Placas confeccionadas com massa de granito granulado e cimento, com 
características antiderrapantes, alta resistência ao desgaste, para aplicação com 
argamassa.  

2.1.2. PADRÃO: Linha Terrazzo - Tecnogran / Linha Cityplac - Revelux.  
2.1.3. COR: Cinza. 
2.1.4. DIMENSÕES: Placas de  40x40cm ou 45x45cm, dependendo do Fabricante. 
2.1.5. ESPESSURA: 35mm ou 25 mm, dependendo do Fabricante. 
2.1.6. FABRICANTES: Tecnogran, Revelux ou similar. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.1.7. BASE: A base de concreto para receber a argamassa de assentamento dos ladrilhos 
hidráulicos terá acabamento regularizado e desempenado, e sua execução antecederá 
de, no mínimo, 10 dias a colocação dos ladrilhos. 

2.1.8. ARGAMASSA: Argamassa 1:3 de cimento e areia. Utilizar farofa seca de cimento e areia 
sobre a base saturada de água, polvilhar com cimento e umedecer a argamassa para 
iniciar o assentamento com martelo de borracha. 

2.1.9. PROCEDIMENTOS:  
2.1.9.1. Utilizando a argamassa já misturada, efetuar o assentamento de taliscas de 

madeira que deverão direcionar o nivelamento do piso e servir como faixa para 
iniciar o assentamento. 

2.1.9.2. As taliscas deverão ser assentadas com a utilização de nível topográfico ou 
mangueira de nível. 

2.1.9.3. Após a fixação das taliscas, esticar duas linhas paralelas na largura de 40cm 
(largura de uma placa de piso) para determinar a largura exata das faixas e 
servir de mestra para nivelamento e alinhamento. 

2.1.9.4. Aplicação da Argamassa 
a) Saturar a base ou contra piso com água. 
b) Sem adicionar água, espalhar a argamassa entre as linhas mestras. 
c) Polvilhar cimento sobre a argamassa já espalhada. 
d) Com o uso de regador de jardim, umedecer a argamassa para ínicio do 

assentamento. 
2.1.9.5. Início do Assentamento 

a) Com auxílio de um martelo de borracha, iniciar o assentamento das placas  
obedecendo o alinhamento e o nivelamento das placas. 

b) Preservar uma junta ou fuga de 3 a 4mm de abertura entre as placas. 
c)  Após o assentamento da fiada mestra, dar continuidade ao assentamento 

das outras faixas de pisos, seguindo sempre o alinhamento e nivelamento 
necessários. 

d) Para melhor assentamento, fazer mestras em forma de “U” que deverão ser 
preenchidas pelas placas de pisos com auxílio de linhas nas juntas 
paralelas.  

e) Altura mínima da argamassa de assentamento 3,0cm. 
2.1.9.6. Rejuntamento ou Preenchimento das Fugas 

a) Iniciar o rejuntamento após 24 horas, no mínimo, do término do 
assentamento das placas. 

b)  Deve ser executado em duas ou mais etapas, utilizando-se material 
específico (cimento comum cinza) e variando a quantidade de água (rejunte 
inicial mais mole para fechamento total). Remover os excessos antes de 
secar. 

2.3. APLICAÇÃO: No passeio público, com inclinação máxima transversal de 2%. Nas rampas 
externas de acesso ao Autoatendimento. 
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3. TIPO: Ladrilho hidráulico podotátil 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: Placas confeccionadas com massa de granito granulado e cimento, com 
características antiderrapantes, alta resistência ao desgaste, com superfícies lineares ou 
tronco-cônicas regularmente dispostas com medidas, distâncias e disposições de acordo 
com a Norma ABNT – NBR 9050, para aplicação com argamassa.  

3.1.2. PADRÃO: Tipos - Troncocônica e lineares, quantidade por tipo e paginação de acordo 
com o Projeto Arquitetônico. 

3.1.3. COR: Vermelha. 
3.1.4. DIMENSÕES: 40x40 cm. 
3.1.5. ESPESSURA: 35 mm. 
3.1.6. FABRICANTE: Tecnogran ou similar. 

3.2. EXECUÇÃO: EXECUÇÃO: 

3.2.1. BASE: A base de concreto para receber a argamassa de assentamento dos ladrilhos 
hidráulicos terá acabamento regularizado e desempenado, e sua execução antecederá 
de, no mínimo, 10 dias a colocação dos ladrilhos. 

3.2.2. ARGAMASSA: Argamassa 1:3 de cimento e areia. Utilizar farofa seca de cimento e areia 
sobre a base saturada de água, polvilhar com cimento e umedecer a argamassa para 
iniciar o assentamento com martelo de borracha. 

3.2.3. PROCEDIMENTOS:  
3.1.3.1. Utilizando a argamassa já misturada, efetuar o assentamento de taliscas de 

madeira que deverão direcionar o nivelamento do piso e servir como faixa para 
iniciar o assentamento. 

3.1.3.2. As taliscas deverão ser assentadas com a utilização de nível topográfico ou 
mangueira de nível. 

3.1.3.3. Após a fixação das taliscas, esticar duas linhas paralelas na largura de 40cm 
(largura de uma placa de piso) para determinar a largura exata das faixas e 
servir de mestra para nivelamento e alinhamento. 

3.1.3.4. Aplicação da Argamassa 
e) Saturar a base ou contra piso com água. 
f) Sem adicionar água, espalhar a argamassa entre as linhas mestras. 
g) Polvilhar cimento sobre a argamassa já espalhada. 
h) Com o uso de regador de jardim, umedecer a argamassa para ínicio do 

assentamento. 
3.1.3.5. Início do Assentamento 

f) Com auxílio de um martelo de borracha, iniciar o assentamento das placas  
obedecendo o alinhamento e o nivelamento das placas. 

g) Preservar uma junta ou fuga de 3 a 4mm de abertura entre as placas. 
h)  Após o assentamento da fiada mestra, dar continuidade ao assentamento 

das outras faixas de pisos, seguindo sempre o alinhamento e nivelamento 
necessários. 

i) Para melhor assentamento, fazer mestras em forma de “U” que deverão ser 
preenchidas pelas placas de pisos com auxílio de linhas nas juntas 
paralelas.  

j) Altura mínima da argamassa de assentamento 3,0cm. 
3.1.3.6. Rejuntamento ou Preenchimento das Fugas 

c) Iniciar o rejuntamento após 24 horas, no mínimo, do término do 
assentamento das placas. 

d)  Deve ser executado em duas ou mais etapas, utilizando-se material 
específico (cimento comum cinza) e variando a quantidade de água (rejunte 
inicial mais mole para fechamento total). Remover os excessos antes de 
secar. 

3.2. APLICAÇÃO: No passeio público, integrada com o revestimento da calçada, no mesmo nível, 
conforme Projeto Arquitetônico. Nas rampas externas de acesso ao Autoatendimento. 

 



DINOP / CENOP LOG CURITIBA ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇ OS S-10.07 
PAVIMENTAÇÃO - 10 

Pedra – Granito, Basalto, Mármore 
 

 

 
SETEMBRO/2015 DIVERSAS BB   63/190 
 

1. TIPO: Soleira  

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1. MATERIAL: Granito cinza andorinha e granito preto São Gabriel 
1.1.2. DIMENSÕES: 

1.1.1.1. Largura da soleira – largura da parede ou outra especificada em projeto;  
1.1.1.2. Comprimento: todo o vão, em placas de no mínimo 120 cm; 
1.1.1.3. Espessura de 2 cm. 

1.1.3. ACABAMENTO:Polido fino e lustrado. 

1.2. EXECUÇÃO: 

1.2.1. BASE: Contrapiso de concreto. 
1.2.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Cimento cola ou argamassa tipo A-3 (E-ARG.03), 

traço 1:3, de cimento e areia. 
1.2.3. JUNTAS DE ASSENTAMENTO: 

1.2.3.1. Disposição: Perpendicular ao sentido da soleira. 
1.2.3.2. Espessura: Juntas secas com espessura entre 0,5 e 1mm. 

1.2.4. REJUNTAMENTO: argamassa préfabricada – cor similar à pedra. 

1.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar:  

1.3.1. Nos vãos de porta indicadas em projeto; 
1.3.2. Atendimento/Hall de Público, no Pav. Térreo; 
1.3.3. Em todas as transições de pisos diferentes (Suporte, circulação e sanitários); 
1.3.4. Demais ambientes indicados em projeto. 

2. TIPO: Lajota de Basalto 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1. MATERIAL: Basalto 
2.1.2. DIMENSÕES: 45cm x 45cm 
2.1.3. ESPESSURA: 2cm 
2.1.4. ACABAMENTO:  

2.1.4.1. Polido fino e lustrado; 
2.1.4.2. Serrado. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. BASE: contrapiso de concreto 
2.2.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Cimento Cola ou argamassaTipo A-3 (E-ARG.03), 

traço 1:3, de cimento e areia peneirada isenta de fragmentos de ferro.  
2.2.3. JUNTAS DE ASSENTAMENTO: 

2.2.3.1. Disposição: alinhado nos dois sentidos 
2.2.3.2. Espessura: Junta Seca 

2.2.4. REJUNTAMENTO: argamassa pré-fabricada – cor similar a pedra 
2.2.5. RODAPÉ: Do mesmo material, Vide S-10.24 

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

3. TIPO: Lajota de Granito 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. MATERIAL: Granito Cinza Corumbá, Andorinha e Branco Siena 
3.1.2. DIMENSÕES: 40cm x 40cm 
3.1.3. ESPESSURA: 2cm 
3.1.4. ACABAMENTO: Polido fino e lustrado; 
3.1.5. RODAPÉ: Do mesmo material, Vide S-10.24 
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3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. BASE: contrapiso de concreto 
3.2.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Cimento Cola ou argamassaTipo A-3 (E-ARG.03), 

traço 1:3, de cimento e areia. 
3.2.3. JUNTAS DE ASSENTAMENTO: 
3.2.4. Disposição: alinhado nos dois sentidos 
3.2.5. Espessura: Junta Seca 
3.2.6. REJUNTAMENTO: argamassa pré-fabricada – cor similar a pedra 

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

4. TIPO: Placas em Granito Cinza Andorinha Flameado  ou Apicoado  

4.1. Dimensões:  40 x 40cm, espessura de 2 cm 

4.2. Acabamento: Flameado ou apicoado, nas faces aparentes 

4.3. Juntas: secas, com espessura entre 0,5 a 1 mm 

4.4. Assentamento: Por intermédio de argamassa do tipo A-3 (E-ARG.03), traço 1:3, de cimento e 
areia. 

4.5. Aplicação:Fornecer e aplicar conforme indicado em projeto arquitetônico. 

5. TIPO: Mármore Branco Clássico ou Mármore Espírit o Santo  

5.1. Dimensões: Conforme Projeto, espessura de 2 cm 

5.2. Acabamento: Polido, em todas as faces aparentes. 

5.3. Juntas: secas, com espessura entre 0,5 a 1 mm 

5.4. Assentamento: Por intermédio de argamassa do tipo A-3 (E-ARG.03), traço 1:3, de cimento e 
areia 

6. TIPO: Mármore Carrara  

6.1. Dimensões: 60x60 e 80x80 (conforme projeto) e espessura de 2 cm 

6.2. Acabamento: Polido, em todas as faces aparentes. 

6.3. Juntas: secas, com espessura entre 0,5 a 1 mm 

6.4. Assentamento: Por intermédio de argamassa do tipo A-3 (E-ARG.03), traço 1:3, de cimento e 
areia. 
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1. NORMAS 
Conforme P-10 BOR.01, E-BOR.01, P-10.VIN.01, E-VIN.01, E-VIN.02, E-VIN.04 e E-VIN.05 e mais o 
adiante especificado a título de complementação. 

2. TIPO: Manta Vinílica  

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Revestimento vinílico flexível heterogêneo, em manta, composto de 
resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais. 
Capa de recobrimento com 0,7 mm de PVC transparente compacto, base de PVC 
compacta pigmentada, acabamento superficial de Poliuretano Reforçado (PUR). 
Classe de uso 34 - uso muito pesado, segundo a Norma EN 658; 

2.1.2. LINHA: Absolute; 
2.1.3. COLEÇÃO: Tissé; 
2.1.4. ESPESSURA: 2,0 mm; 
2.1.5. COR:  

2.1.5.1. 9233782 – Azul Escuro (usar cordão de solda: CS 9380782 e acessórios 
A782); 

2.1.5.2. 9233780 – Azul Claro (usar cordão de solda: CS 9380780 e acessórios 
A761); 

2.1.5.3. 9233909 – Cinza (usar cordão de solda: CS 9415874 e acessórios A909); 
2.1.5.4. 9233905 – Cinza (usar cordão de solda: CS 9414014 e acessórios A908); 

2.1.6. LARGURA E COMPRIMENTO DAS MANTAS: 200 mm x 20 m; 
2.1.7. FABRICANTE: Tarkett/Fademac ou similar.  

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.2.1. MATERIAL: Revestimento vinílico flexível heterogêneo, em manta, composto de 
resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais. 
Capa de recobrimento com 0,7 mm de PVC transparente compacto, base de PVC 
compacta pigmentada, acabamento superficial de Poliuretano Reforçado (PUR). 
Classe de uso 34 -  uso muito pesado, segundo a Norma EN 658; 

2.2.2. LINHA: Absolute; 
2.2.3. COLEÇÃO: Madero; 
2.2.4. ESPESSURA: 2,0 mm; 
2.2.5. COR: 9247684 (usar cordão de solda CS 9380684 e acessórios A615); 
2.2.6. LARGURA E COMPRIMENTO DAS MANTAS: 200 mm x 20 m; 
2.2.7. FABRICANTE: Tarkett/Fademac ou similar.  

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.3.1. Material: Manta flexível com base de PVC compacto pigmentado, plastificantes, 
cargas minerais, capa de uso de 0,7mm de PVC e PUR reforçado. Impermeabilidade 
à agua <4%. Classe de uso 34, uso muito pesado, segundo a Norma EN 658; 

2.3.2. Padrão: Nera Wood 
2.3.3. COR:  
2.3.3.1. 0590 - Ontário Maple (usar cordões de solda: 05850581); 
2.3.3.2. 1302 - Blade clear, (usar cordões de solda: 05850896); 
2.3.4. Espessura: 2,25 mm 
2.3.5. Largura e comprimento das mantas: 200 mm x 20 m; 
2.3.6. Fabricação: Gerflor America Latina Pisos e Revestimentos  

2.4. EXECUÇÃO: Seguir rigorosamente às orientações do Fabricante. 

2.4.1. SUBSTRATO 
2.4.1.1. CONTRAPISO: Deve apresentar características como espessura, 

regularidade superficial, resistência mecânica, compacidade e durabilidade 
adequadas ao atendimento de suas funções.  
Todo contrapiso deve estar limpo, seco, firme, isento de umidade, óleo, 
resíduos de gesso, graxa ou sujeiras que possam impedir a aderência da 
massa de preparação. 
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Como exemplo de contrapisos temos lajes de concreto, pisos cerâmicos, 
argamassas de cimento e areia, etc. 
Para contrapisos argamassados ou de concreto deve-se aguardar o tempo 
de cura de aproximadamente 28 dias. 

2.4.1.2. BASE DE GRANITO: (QUANDO HOUVER GRANITO EXISTENTE EM 
BOAS CONDIÇÕES) Devem-se remover eventuais ceras, graxas, óleos 
com removedor neutro ou lavar com areia grossa, e utilizar uma politriz para 
lixamento, para conseguir a porosidade necessária para a aderência da 
massa de preparação. 
Verificar se não existem partes soltas, destacadas, trincas, fissuras 
providenciando as devidas correções antes da execução da massa de 
preparação.  

2.4.2. MASSA DE PREPARAÇÃO: Camada intermediária entre o substrato (contrapiso) e o 
revestimento vinílico, constituída por uma pasta de cimento Portland e água com cola 
PVA, aplicada com desempenadeira de aço lisa em pelo menos duas demãos, com 
no máximo 3 mm de espessura final. Para cada quilo de cola, utilizar 4 litros de água. 
Adicionar o cimento até dar o ponto de pasta. 

2.4.3. O tempo médio de cura da primeira demão da massa de preparação é de 3 horas 
variando em função das condições locais de ventilação e temperatura do ambiente. 

2.4.4. O tempo médio de cura da última demão da massa de preparação é de 12 horas 
variando em função das condições locais de ventilação e temperatura do ambiente. 

2.4.5. Após a secagem de cada demão, lixar com máquina apropriada ou pedra esmeril, lixa 
de ferro 60 e aspirar completamente o pó formado. 

2.4.6. CLIMATIZAÇÃO: Antes da aplicação as mantas devem descansar abertas (esticadas) 
no chão durante 24 horas, a uma temperatura ambiente de no mínimo 15°C, que deve 
ser mantida durante 24 horas após a instalação. 

2.4.7. ADESIVO E SOLDA: Deve ser instalada com adesivo indicado pelo fabricante. As 
mantas devem ser soldadas a quente, utilizando o cordão de solda específico de cada 
cor da manta, conforme manual de instalação do Fabricante. 

2.4.8. ACABAMENTO COM PISO ADJACENTE: seguir orientação do projeto arquitetônico, 
podendo ser com fita metálica de latão (tipo dobra americana) na cor bronze ou com 
rejunte na cor da manta. 

2.5. APLICAÇÃO: Aplicar nos pisos dos ambientes: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

2.6. OBSERVAÇÕES: 

2.6.1. Deverá ser executado o TRATAMENTO INICIAL AP ÓS A INSTALAÇÃO, conforme 
descrito no capítulo 18 LIXAMENTO, CALAFETAÇÃO E LU STRAÇÃO – 
Enceramento de Piso Vinílico. 

2.6.2. O construtor deverá apresentar previamente p ara Fiscalização do Banco, 
instalador credenciado pelo fabricante. 

3. TIPO: Piso Vinílico em Réguas  

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. Material: Piso vinílico em réguas, com base de PVC compacto pigmentado, 
plastificantes, cargas minerais, capa de uso de PVC com 0,5 mm e PUR reforçado. 
Classe de uso 23/33/42, tráfego pesado, segundo a Norma EN685. 

3.1.2. Linha: Ambienta Liso 
3.1.3. Padrão: Marupá– cod. 9302601 
3.1.4. Espessura: 3,00 mm 
3.1.5. Largura e comprimento das réguas: 184 mm x 950 mm; 
3.1.6. Fabricação: Tarkett/Fademac 

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.2.1. Material: Piso vinílico em réguas, com base de PVC compacto pigmentado, 
plastificantes, cargas minerais, capa de uso de PVC com 0,55 mm e PUR reforçado. 
Impermeabilidade à agua <4%. Classe de uso 23/33/42, tráfego pesado, segundo a 
Norma EN658. 
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3.2.2. Linha: Natural Vision Wood Heavy 
3.2.3. Padrão: Walnut Light – cod. 12974 
3.2.4. Espessura: 3,00 mm 
3.2.5. Largura e comprimento das réguas: 186 mm x 940 mm; 
3.2.6. Fabricação: Revitech  

3.3. EXECUÇÃO: Seguir rigorosamente às orientações do Fabricante: 

3.3.1. SUBSTRATO 
3.3.1.1. CONTRAPISO: Deve apresentar características como espessura, 

regularidade superficial, resistência mecânica, compacidade e durabilidade 
adequadas ao atendimento de suas funções.  
Todo contrapiso deve estar limpo, seco, firme, isento de umidade, óleo, 
resíduos de gesso, graxa ou sujeiras que possam impedir a aderência da 
massa de preparação. 
Como exemplo de contrapisos temos lajes de concreto, pisos cerâmicos, 
argamassas de cimento e areia, etc. 
Para contrapisos argamassados ou de concreto deve-se aguardar o tempo 
de cura de aproximadamente 28 dias. 

3.3.1.2. BASE DE GRANITO: (QUANDO HOUVER GRANITO EXISTENTE EM 
BOAS CONDIÇÕES) Devem-se remover eventuais ceras, graxas, óleos 
com removedor neutro ou lavar com areia grossa, e utilizar uma politriz para 
lixamento, para conseguir a porosidade necessária para a aderência da 
massa de preparação. 
Verificar se não existem partes soltas, destacadas, trincas, fissuras 
providenciando as devidas correções antes da execução da massa de 
preparação. 

3.3.2. MASSA DE PREPARAÇÃO: Camada intermediária entre o substrato (contrapiso) e o 
revestimento vinílico, constituída por uma pasta de cimento Portland e água com cola 
PVA, aplicada com desempenadeira de aço lisa em pelo menos duas demãos, com 
no máximo 3 mm de espessura final. Para cada quilo de cola, utilizar 4 litros de água. 
Adicionar o cimento até dar o ponto de pasta. 

3.3.3. O tempo médio de cura da primeira demão da massa de preparação é de 3 horas 
variando em função das condições locais de ventilação e temperatura do ambiente. 

3.3.4. O tempo médio de cura da última demão da massa de preparação é de 12 horas 
variando em função das condições locais de ventilação e temperatura do ambiente. 

3.3.5. Após a secagem de cada demão, lixar com máquina apropriada ou pedra esmeril, lixa 
de ferro 60 e aspirar completamente o pó formado. 

3.3.6. CLIMATIZAÇÃO: Antes da aplicação, as réguas devem descansar (esticadas) no 
chão durante 24 horas, em temperatura média de 18° a 25°C. 

3.3.7. ADESIVO: Instalar com adesivo indicado e de acordo com as orientações do 
fabricante.  

3.3.8. ACABAMENTO COM PISO ADJACENTE: seguir orientação do projeto arquitetônico, 
podendo ser com fita metálica de latão (tipo dobra americana) na cor bronze ou com 
rejunte na cor do piso. 

3.3.9. APLICAÇÃO: Conforme indicado no projeto arquitetônico. 

3.4. OBSERVAÇÕES: 

3.4.1. Deverá ser executado o TRATAMENTO INICIAL APÓS A IN STALAÇÃO, conforme 
descrito no capítulo 18 LIXAMENTO, CALAFETAÇÃO E LU STRAÇÃO – 
Enceramento de Piso Vinílico . 

3.4.2. O construtor deverá apresentar previamente para Fis calização do Banco, 
instalador credenciado pelo fabricante .   
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\10ROD01\01.EDT, P-10.ROD.01, E-TAC.01 e mais o adiante especificado. 

2. TIPO:  Rodapé cerâmico 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Cerâmica do mesmo padrão do piso. 
2.1.2. ALTURA: 7cm. 
2.1.3. ESPESSURA: 1,5 mm. 
2.1.4. ACABAMENTO/TRATAMENTO: igual ao do piso cerâmico. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. ASSENTAMENTO/FIXAÇÃO: Assentamento/ rejuntamento com a mesma argamassa 
especificada para o piso cerâmico. 

2.3. APLICAÇÃO: Nas paredes onde há encontro com piso cerâmico e não houver azulejo. 

3. TIPO: Rodapé de madeira 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: madeira de lei (Angelim pedra, Ipê, Imbuia), borda superior abaulada. 
3.1.2. ALTURA: 7 cm. 
3.1.3. ESPESSURA: 1,5 cm. 
3.1.4. ACABAMENTO/TRATAMENTO: esmalte sintético acetinado cor 1266P – Tintas Coral  ou 

similar, sobre uma demão de fundo sintético nivelador para madeira. 

3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. 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 45°. Nas divisórias de gesso o rodapé deverá ser fixado sobre os 
perfis em chapa metálica que compõem a estrutura da parede Dry Wall. 

3.3. APLICAÇÃO: Em toda a área que receberá carpet, manta vinílica e piso elevado no encontro 
com paredes. 

4. TIPO: Rodapé de Mármore Branco Clássico ou Mármo re Espírito Santo 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1.1. MATERIAL: Mármore Branco Clássico ou Mármore Espírito Santo 
4.1.2. ALTURA: 8cm 
4.1.3. ESPESSURA: 2cm 
4.1.4. ACABAMENTO/TRATAMENTO: polido e encerado 

4.2. EXECUÇÃO 

4.2.1. ASSENTAMENTO/FIXAÇÃO: Com argamassa A.5 ou pré-fabricada tipo Quartzolit. 

4.3. APLICAÇÃO: No encontro das paredes de alvenaria e/ou gesso com o piso de mármore. 

5. TIPO: Rodapé de Granito 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1.1. MATERIAL: granito cinza igual ao piso 
5.1.2. ALTURA: 7cm 
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5.1.3. ESPESSURA: 1,5 mm 
5.1.4. ACABAMENTO/TRATAMENTO: polido 

5.2. EXECUÇÃO 

5.2.1. ASSENTAMENTO/FIXAÇÃO: colado com argamassa especial 

5.3. APLICAÇÃO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

6. TIPO: Fita Metálica de latão 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

6.1.1. REFERÊNCIA DO PROJETO: delimitar pavimentação 
6.1.2. MATERIAL: latão 
6.1.3. PERFIL: 3mm x 20mm 
6.1.4. COR: natural ou bronze 

6.2. EXECUÇÃO: conforme projeto arquitetônico. 

6.3. APLICAÇÃO: conforme indicado em projeto arquitetônico 

7. TIPO:  Soleira de chapas de piso xadrez 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

7.1.1. DIMENSÕES: Chapas de 1,00 x 2,00m 
7.1.2. ESPESSURA: 2mm 
7.1.3. MATERIAL: Alumínio  
7.1.4. ACABAMENTO: Anodizado Natural. 

7.2. EXECUÇÃO: conforme projeto arquitetônico. 

7.3. APLICAÇÃO: Nas soleiras metálicas conforme indicado em projeto. 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\11ARG01\01.EDT, P-11.ARG.01, \MCE\P\11ARG02\01.EDT, P-11.ARG.02, E-
ARG.03  e mais o adiante especificado a título de complementação. 

2. TIPO: Chapisco 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. Material/traço: Argamassa de cimento e areia grossa sem peinerar no traço 1:3. 
2.1.2. Espessura: 20 mm. 
2.1.3. Adesivo: BIANCO da Otto Baumgart ou similar misturado na água de amassamento, na 

proporção de 1:2 (adesivo:água). 

2.2. SUBSTRATO: 

2.1.4. Estruturas de concreto; 
2.1.5. Alvenarias que receberão revestimentos. 

2.3. APLICAÇÃO:  

2.3.1. Nas alvenarias dos ambientes:  
2.3.2. Na recomposição de paredes danificadas devido a reforma. 
2.3.3. Nos demais locais indicados em projeto 

3. TIPO: Emboço 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. Material/traço: Argamassa de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada e lavada, 
traço 1:2:9. 

3.1.2. Espessura: 20 mm. 
3.1.3. Acabamento: Desempenado com régua de alumínio e desempenadeira. 

3.2. SUBSTRATO: 

3.1.4. Paredes de alvenaria chapiscadas. 

3.3. APLICAÇÃO:  

3.3.1. Nas alvenarias novas para revestimentos de azulejos; 
3.3.2. Na recomposição de paredes danificadas devido a reforma. 
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1. NORMAS 

Conforme P-11.ARG.01 e P-11.ARG.05. 

2. TIPO: Reboco Paulista (massa única) 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. Material/traço: Argamassa de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada, traço 1:2:9. 
2.1.2. Espessura: 20 mm. 
2.1.3. Aditivo: VEDACIT da Otto Baumgart ou similar misturado na água de amassamento, na 

proporção 2 kg para cada saco de 50kg de cimento para paredes externas expostas. 
2.1.4. Acabamento: Desempenado com régua de alumínio e desempenadeira. 

2.2. SUBSTRATO: 

2.2.1. Paredes de alvenaria chapiscadas. 

2.3. APLICAÇÃO:  

2.3.1. Nas alvenarias dos ambientes:  
2.3.2. Na recomposição de paredes danificadas devido à reforma. 

3. TIPO: Reboco (Calfino) -  para parrede interna o u externa, com argamassa pré-fabricada, 
espessura de 2 à 5mm 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. Material/traço: Argamassa de cal e areia fina. 
3.1.2. Espessura: 5 mm. 
3.1.3. Acabamento: Desempenado com desempenadeira de madeira e para efeito final com 

desempenadeira de feltro. 

3.2. SUBSTRATO: 

3.2.1. Paredes de alvenaria emboçadas. 

3.3. APLICAÇÃO:  

3.3.1. Nas alvenarias novas ou na recomposição de paredes danificadas devido à reforma nos 
ambientes indicados em projeto. 
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1. NORMAS 

Conforme P-11.CER.01, P-11.CER.02. 

2. TIPO: Azulejo esmaltado 

2.1. CARECTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1. COR: Branco 
2.1.2. ACABAMENTO: Acetinado 
2.1.3. DIMENSÕES: 33,5x45 cm. 
2.1.4. REFERÊNCIA: Forma Branco AC da Eliane ou Similar. 

2.2. EXECUÇÃO 

2.2.1. SUBSTRATO: Emboço 
2.2.2. ASSENTAMENTO: Argamassa superliga Plus aditivada com Adiflex na proporção de 5 

litros de aditivo para 20 kg de argamassa. O uso do aditivo dispensa a água de 
emassamento. Juntas de assentamento de 3mm alinhadas nos dois sentidos. 

2.2.3. REJUNTAMENTO: Rejunte pronto L-Flex da PORTOKOLL  ou equivalente e aplicado 
segundo recomendações do fabricante do produto utilizado. Na mesma cor do azulejo. 

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: 

2.3.1. Sanitários, até H=1,80 m; 
2.3.2. DML, até H=1,20 m; 
2.3.3. Copa, até H=1,20 m; 
2.3.4. Outros locais, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

2.4. OBSERVAÇÃO: Executar encontro à meia esquadria  em cantos 

3. TIPO: Azulejo esmaltado 

3.1. CARECTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. COR: Branco 
3.1.2. ACABAMENTO: Acetinado 
3.1.3. DIMENSÕES: 20x20 cm. 
3.1.4. FABRICANTE: Eliane ou similar. 

3.2. EXECUÇÃO 

3.2.1. SUBSTRATO: Emboço 
3.2.2. ASSENTAMENTO: Argamassa superliga Plus aditivada com Adiflex na proporção de 5 

litros de aditivo para 20 kg de argamassa. O uso do aditivo dispensa a água de 
emassamento. Juntas de assentamento de 3mm alinhadas nos dois sentidos. 

3.2.3. REJUNTAMENTO: Rejunte pronto L-Flex da PORTOKOLL  ou equivalente e aplicado 
segundo recomendações do fabricante do produto utilizado. Na mesma cor do azulejo. 

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: 

3.3.1. Sanitários, até H=1,80 m; 
3.3.2. DML, até H=1,20 m; 
3.3.3. Copa, até H=1,20 m; 
3.3.4. Outros locais, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

3.4. OBSERVAÇÃO: Executar encontro à meia esquadria  em cantos 

4. TIPO: Filete / Faixa decorativa  

4.1. CARECTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
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4.1.1. MATERIAL: Cerâmica. 
4.1.2. MODELOS: Aquarela 
4.1.3. DIMENSÕES: 33,5x2,00 cm (filete). 
4.1.4. FABRICANTE: Eliane ou similar. 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. SUSTRATO : Emboço. 
4.2.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Argamassa Especial AC III da PORTOKOLL ou 

similar. 
4.2.3. JUNTAS DE ASSENTAMENTO:  

4.2.3.1. Disposição: juntas alinhadas nos dois sentidos; 
4.2.3.2. Espessura: 3 mm. 

4.2.4. REJUNTAMENTO: Rejunte pronto L-Flex da PORTOKOLL ou similar, aplicado segundo 
recomendações do fabricante. Na mesma cor do azulejo. 

4.2.5. PAGINAÇÃO: A paginação das paredes será executada da seguinte forma: 3 peças 
azulejo na vertical até uma altura aproximada de 1,20m, seguido do filete Vitreo depois a 
faixa Track. Após continuação com o azulejo especificado. 

4.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar nas paredes: 

4.3.1. Dos sanitários e copa. 
4.3.2. Demais ambientes indicados no projeto arquitetônico. 

5. TIPO: LISTELO  

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1.1. MATERIAL: Cerâmico 
5.1.2. COR: CINZA CLARO 
5.1.3. MODELO:Pencil MA Lux – Linha Border.  
5.1.4. DIMENSÕES: 1,3cm x 20cm. 
5.1.5. FABRICANTE: Cerâmica Cecrisa - Portinari 

5.2. EXECUÇÃO 

5.2.1. SUBSTRATO: Emboço existente. 
5.2.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Argamassa superliga Plus aditivada com Adiflex na 

proporção de 5 litros de aditivo para 20 kg de argamassa. O uso do aditivo dispensa a 
água de emassamento.  

5.2.3. JUNTAS DE ASSENTAMENTO 
5.2.3.1. Disposição: Juntas de assentamento alinhadas nos dois sentidos. 
5.2.3.2. Espessura: 3 mm. 
5.2.3.3. REJUNTAMENTO - Tipo: Rejunte pronto L-Flex da PORTOKOLL ou similar e 

aplicado segundo recomendações do fabricante do produto utilizado. Na  cor 
cinza. 

5.3. APLICAÇÃO: Executar linha de arremate nas paredes dos sanitários, acima do azulejo branco, 
entre as pastilhas de porcelana conforme detalhamento no projeto de arquitetura. Executar 
encontro à meia esquadria em cantos vivos conforme detalhe no projeto de arquitetura.  
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1. NORMAS 

Conforme  NBR 8214, NBR 14081, NBR 13755 e mais o adiante especificado a título de complementação. 

2. TIPO: Pastilha de porcelana 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. DIMENSÕES: 4,5x4,5cm. 
2.1.2. LINHA: Colors.  
2.1.3. COR: Índigo (cód. 98175), Hortência (cód. 98174), Branco (cód. 98172) e Metal (cód. 

98183). 
2.1.4. ACABAMENTO: Brilhante. 
2.1.5. FABRICANTE: Portobello ou similar. 
2.1.6. DIMENSÕES: 5x5cm. 
2.1.7. COR: Referência cromática UNA - cód. SG 8443, CANÁRIAS – cód. SG8011 e HYDRA – 

cód. B 9924. 
2.1.8. FABRICANTE: Cerâmica Atlas ou similar. 
2.1.9. DIMENSÕES: 7,5x7,5cm. 
2.1.10. LINHA: Prisma. 
2.1.11. COR: Alumínio (cód. 82728), Bianco (cód. 82722). 
2.1.12. ACABAMENTO: Brilhante. 
2.1.13. FABRICANTE: Portobello ou similar. 
2.1.14. DIMENSÕES: 9,5x9,5cm.  
2.1.15. LINHA: Arquiteto Design. 
2.1.16. COR: Cinza claro (cód. 14063), cinza escuro (cód. 14075), azul médio (cód. 85374), azul 

escuro (cód. 85375), azul celeste (cód. 85373) e neve (cód. 14041). 
2.1.17. ACABAMENTO: Acetinado. 
2.1.18. FABRICANTE: Portobello ou similar. 
2.1.19. DIMENSÕES: 5x15cm. 
2.1.20. LINHA: Aquarela. 
2.1.21. COR: Branco (cód. 97106), Gricio (cód. 97438) e Alumínio (cód. 97435). 
2.1.22. ACABAMENTO: Brilhante. 
2.1.23. FABRICANTE: Portobello ou similar. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. A parede deve estar revestida com emboço desempenado. 
2.2.2. O emboço (massa grossa) deverá ter sido executado há mais de 14 dias, conforme NBR 

8214. 
2.2.3. Deverão estar previstas juntas de movimentação, conforme preconiza a NBR 8214. A 

posição, largura e profundidade da junta deverão estar previstas em projeto.  
2.2.4. A junta deverá ser preenchida com material de enchimento compressível (isopor, 

mangueira plástica, corda betumada). 
2.2.5. A junta deverá ser vedada com um selante flexível, com características adequadas às 

condições de exposição e às deformações esperadas. Deve-se proteger a face externa 
das peças cerâmicas com fita crepe, para não impregná-las com o selante. Esta fita 
crepe deverá também ser posicionada sobre o material de enchimento, para que 
somente haja aderência entre o selante e a lateral das peças cerâmicas. 

1.1.1. O emboço (massa grossa) deve ser de cimento, cal e areia, no traço 1:1:6 a 1:1:9, de 
acordo com a NBR 8214 ou de argamassa industrializada com as mesmas 
características. 

1.1.2. O emboço deverá estar isento de graxas, óleos, pinturas e quaisquer partículas que 
prejudiquem a aderência. 

1.1.3. A argamassa colante deve atender às especificações da NBR 14081. 
1.1.4. Para evitar fissuras nas junções de alvenaria com estruturas de concreto fixar uma tela 

de aço galvanizado fio 24 BWG, malha ½ “ ou similar, com transpasse mínimo de 15 cm 
de cada lado. 

1.1.5. Utilizar somente argamassas de rejunte industrializadas. 
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1.2. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar na fachada do prédio conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

3. TIPO: Pastilha de porcelana esmaltada. 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. DIMENSÕES: 2,5x2,5cm 
3.1.2. COR: Referência cromática:  
3.1.3. Aracati, Atlas, confome indicado em projeto; 
3.1.4. FABRICANTE: Atlas pastilhas ou equivalente. 

3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. A parede deve estar revestida com emboço sarrafeado (com régua metálica) ou 
desempenado 

3.2.2. O emboço (massa grossa) deverá Ter sido executado há mais de 14 dias, conforme NBR 
8214 

3.2.3. No emboço deverão estar previstas juntas de movimentação, conforme prevê a NBR 
8214 

3.2.4. O emboço (massa grossa) deve ser de cimento, cal e areia, no traço 1:1:6 a 1:2:9, de 
acordo com a NBR 8214 ou de argamassa industrializada com as mesmas 
características. 

3.2.5. O emboço deverá estar isento de graxas, óleos , pinturas e quaisquer partículas que 
prejudiquem a aderência 

3.2.6. A argamassa (nata flexível) deve ser preparada conforme recomendado pelo fabricante 
3.2.7. Executar juntas de dilatação com tarucel / mastique e=10mm cor cinza conforme 

recomendação da ABNT (em áreas iguais ou maior que 24m2, alturas superiores a 3m e 
larguras superiores a 6m) – observar indicação em projeto arquitetônico 

3.2.8. Para evitar fissuras nas junções de alvenaria com estruturas de concreto coloque uma 
tela de aço galvanizado fio 24 BWG, malha ½ “ ou similar, com transpasse mínimo de 15 
cm de cada lado. 

3.2.9. Para remoção do papel e da cola da placa de pastilhas utilizar solução removedora 
utilizando 250 gramas de soda cáustica em escamas para 5 litros de água 

3.2.10. FIXAÇÃO / REJUNTE: Nata flexível Colorida Fortaleza ou similar (>ou= 0,3 Mpa) nas 
cores das pastilhas 

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar na fachada do edifício conforme indicado no projeto 
arquitetônico 

4. TIPO: Pastilha de porcelana natural. 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1.1. PADRÃO: Natural - Jatobá 
4.1.2. DIMENSÕES: 2,5x2,5cm 
4.1.3. COR: JN 6100 - Branco Gelo   
4.1.4. FABRICANTE: Jatobá 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. A parede deve estar revestida com emboço sarrafeado (com régua metálica) ou 
desempenado 

4.2.2. O emboço (massa grossa) deverá Ter sido executado há mais de 14 dias, conforme NBR 
8214 

4.2.3. No emboço deverão estar previstas juntas de movimentação, conforme prevê a NBR 
8214 

4.2.4. O emboço (massa grossa) deve ser de cimento, cal e areia, no traço 1:1:6 a 1:2:9, de 
acordo com a NBR 8214 ou de argamassa industrializada com as mesmas 
características. 

4.2.5. O emboço deverá estar isento de graxas, óleos , pinturas e quaisquer partículas que 
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prejudiquem a aderência 
4.2.6. A argamassa (nata flexível) deve ser preparada conforme recomendado pelo fabricante 
4.2.7. Executar juntas de dilatação com tarucel / mastique e=10mm cor cinza conforme 

recomendação da ABNT (em áreas iguais ou maior que 24m2, alturas superiores a 3m e 
larguras superiores a 6m) – observar indicação em projeto arquitetônico 

4.2.8. Para evitar fissuras nas junções de alvenaria com estruturas de concreto coloque uma 
tela de aço galvanizado fio 24 BWG, malha ½ “ ou similar, com transpasse mínimo de 15 
cm de cada lado. 

4.2.9. Para remoção do papel e da cola da placa de pastilhas utilizar solução removedora 
utilizando 250 gramas de soda cáustica em escamas para 5 litros de água 

4.2.10. FIXAÇÃO / REJUNTE: Nata flexível Colorida Fortaleza ou similar (>ou= 0,3 Mpa) nas 
cores das pastilhas 

4.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar na fachada do edifício conforme indicado no projeto 
arquitetônico 

5. TIPO: Pastilha de porcelana natural. 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1.1. PADRÃO: Natural - Jatobá 
5.1.2. DIMENSÕES: 2x2cm 
5.1.3. COR: JN 6602 – Cinza Prata   
5.1.4. FABRICANTE: Jatobá 

5.2. EXECUÇÃO: 

5.2.1. A parede deve estar revestida com emboço sarrafeado (com régua metálica) ou 
desempenado 

5.2.2. O emboço (massa grossa) deverá Ter sido executado há mais de 14 dias, conforme NBR 
8214 

5.2.3. No emboço deverão estar previstas juntas de movimentação, conforme prevê a NBR 
8214 

5.2.4. O emboço (massa grossa) deve ser de cimento, cal e areia, no traço 1:1:6 a 1:2:9, de 
acordo com a NBR 8214 ou de argamassa industrializada com as mesmas 
características. 

5.2.5. O emboço deverá estar isento de graxas, óleos , pinturas e quaisquer partículas que 
prejudiquem a aderência 

5.2.6. A argamassa (nata flexível) deve ser preparada conforme recomendado pelo fabricante 
5.2.7. Executar juntas de dilatação com tarucel / mastique e=10mm cor cinza conforme 

recomendação da ABNT (em áreas iguais ou maior que 24m2, alturas superiores a 3m e 
larguras superiores a 6m) – observar indicação em projeto arquitetônico 

5.2.8. Para evitar fissuras nas junções de alvenaria com estruturas de concreto coloque uma 
tela de aço galvanizado fio 24 BWG, malha ½ “ ou similar, com transpasse mínimo de 15 
cm de cada lado. 

5.2.9. Para remoção do papel e da cola da placa de pastilhas utilizar solução removedora 
utilizando 250 gramas de soda cáustica em escamas para 5 litros de água 

5.2.10. FIXAÇÃO / REJUNTE: Nata flexível Colorida Fortaleza ou similar (>ou= 0,3 Mpa) nas 
cores das pastilhas 

5.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar na fachada do edifício conforme indicado no projeto 
arquitetônico 

6. TIPO: Pastilha de vidro. 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

6.1.1. MODELO: Miscelâneas Cores Lisas 
6.1.2. DIMENSÕES: 2x2cm 
6.1.3. COR: Cores Frias / Quentes – Conforme definição em projeto arquitetônico 
6.1.4. FABRICANTE: Colormix 
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6.2. EXECUÇÃO: 

6.2.1. A parede deve estar revestida com emboço sarrafeado (com régua metálica) ou 
desempenado 

6.2.2. O emboço (massa grossa) deverá Ter sido executado há mais de 14 dias, conforme NBR 
8214 

6.2.3. No emboço deverão estar previstas juntas de movimentação, conforme prevê a NBR 
8214 

6.2.4. O emboço (massa grossa) deve ser de cimento, cal e areia, no traço 1:1:6 a 1:2:9, de 
acordo com a NBR 8214 ou de argamassa industrializada com as mesmas 
características. 

6.2.5. O emboço deverá estar isento de graxas, óleos , pinturas e quaisquer partículas que 
prejudiquem a aderência 

6.2.6. A argamassa (nata flexível) deve ser preparada conforme recomendado pelo fabricante 
6.2.7. Executar juntas de dilatação com tarucel / mastique e=10mm cor cinza conforme 

recomendação da ABNT (em áreas iguais ou maior que 24m2, alturas superiores a 3m e 
larguras superiores a 6m) – observar indicação em projeto arquitetônico 

6.2.8. Para evitar fissuras nas junções de alvenaria com estruturas de concreto coloque uma 
tela de aço galvanizado fio 24 BWG, malha ½ “ ou similar, com transpasse mínimo de 15 
cm de cada lado. 

6.2.9. Para remoção do papel e da cola da placa de pastilhas utilizar solução removedora 
utilizando 250 gramas de soda cáustica em escamas para 5 litros de água 

6.2.10. FIXAÇÃO / REJUNTE: Nata flexível Colorida Fortaleza ou similar (>ou= 0,3 Mpa) nas 
cores das pastilhas 

6.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar na fachada do edifício conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

7. TIPO: Pastilha de vidro. 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

7.1.1. PADRÃO: Linha Fashion 
7.1.2. DIMENSÕES: 2,5x2,5cm 
7.1.3. COR: Amarelo YS 118 
7.1.4. FABRICANTE: Pastilhart 

7.2. EXECUÇÃO: 

7.2.1. A parede deve estar revestida com emboço sarrafeado (com régua metálica) ou 
desempenado 

7.2.2. O emboço (massa grossa) deverá Ter sido executado há mais de 14 dias, conforme NBR 
8214 

7.2.3. No emboço deverão estar previstas juntas de movimentação, conforme prevê a NBR 
8214 

7.2.4. O emboço (massa grossa) deve ser de cimento, cal e areia, no traço 1:1:6 a 1:2:9, de 
acordo com a NBR 8214 ou de argamassa industrializada com as mesmas 
características. 

7.2.5. O emboço deverá estar isento de graxas, óleos , pinturas e quaisquer partículas que 
prejudiquem a aderência 

7.2.6. A argamassa (nata flexível) deve ser preparada conforme recomendado pelo fabricante 
7.2.7. Executar juntas de dilatação com tarucel / mastique e=10mm cor cinza conforme 

recomendação da ABNT (em áreas iguais ou maior que 24m2, alturas superiores a 3m e 
larguras superiores a 6m) – observar indicação em projeto arquitetônico 

7.2.8. Para evitar fissuras nas junções de alvenaria com estruturas de concreto coloque uma 
tela de aço galvanizado fio 24 BWG, malha ½ “ ou similar, com transpasse mínimo de 15 
cm de cada lado. 

7.2.9. Para remoção do papel e da cola da placa de pastilhas utilizar solução removedora 
utilizando 250 gramas de soda cáustica em escamas para 5 litros de água 

7.2.10. FIXAÇÃO / REJUNTE: Nata flexível Colorida Fortaleza ou similar (>ou= 0,3 Mpa) nas 
cores das pastilhas 
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7.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar na fachada do edifício conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

8. TIPO:  Placa cerâmica extrudada 

8.1. CARECTERÍSTICAS TÉCNICA 

8.1.1. PADRÃO: Stones 
8.1.2. COR: Quartzo 
8.1.3. ESPESSURA: 9 mm 
8.1.4. DIMENSÕES: 297 x 116 mm dividida em frisos. 
8.1.5. FABRICANTE: Gail. 

8.2. EXECUÇÃO 

8.2.1. SUBSTRATO: Emboço 
8.2.2. ASSENTAMENTO: Argamassa pré-fabricada do tipo ACIII-E. Alinhamento somente 

horizontal com juntas secas. 

8.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar , conforme indicado no projeto arquitetônico. 
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1. NORMAS  

Conforme  P-11.LAM.01, E-LAM.01 e mais o adiante especificado a título de complementação. 

2. TIPO:  Chapa de laminado fenólico melamínico 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MODELO: Perplac parede. 
2.1.2. ESPESSURA : 1,3 mm. 
2.1.3. DIMENSÕES DAS CHAPAS : 1,25 x 3,08m. 
2.1.4. ACABAMENTO: Texturizado. 
2.1.5. COR: Padrão lisa cód. PP95 – Cinza. 
2.1.6. ALTURA DE APLICAÇÃO: 70 cm. 
2.1.7. ARREMATE: Baguete em MDF, conforme detalhe em projeto arquitetônico, com 

30x20mm, pintado com fórmica líquida em tom aproximado ao do revestimento laminado, 
ref. L010 Cinza Talar, Fórmica. 

2.1.8. FABRICANTE: Pertech ou similar. 

2.2. RODAPÉS: De madeira conforme S -10.24 . 

2.3. EXECUÇÃO: 

2.3.1. SUBSTRATO: Argamassa traço 1:3 de cimento e areia 
2.3.2. ADESIVO: Adesivo de contato base d´ água Pertech. 
2.3.3. JUNTAS DE DILATAÇÃO: Junta seca. 

2.4. APLICAÇÃO : Fornecer e aplicar na parede adjacente à Bateria de Caixas, na área de público, 
para proteção da pintura, quando indicado em projeto arquitetônico.  

3. TIPO: Revestimentos de Paredes em Mármore ou Gra nito 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. TIPO: Especificação conforme projeto –  
3.1.1.1. Mármore Branco Clássico; 
3.1.1.2. Mármore Espírito Santo; 
3.1.1.3. Granito Cinza Andorinha,  
3.1.1.4. Granito São Gabriel. 

3.1.2. DIMENSÕES:  
3.1.2.1. Especificação conforme projeto; 
3.1.2.2. ESPESSURA: 10 mm ou 20mm 

3.1.3. ACABAMENTO: Polido. 
3.1.4. PAGINAÇÃO: Conforme detalhe do projeto arquitetônico 

3.2. EXECUÇÃO: ( ESTE TIPO DE ASSENTAMENTO É APENAS APLICÁVEL PARA ALTURAS DE 
UM PAVIMENTO) 

3.2.1. ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa do tipo A-3 (E-ARG.03), traço 1:3, de 
cimento e areia fina peneirada ou cimento cola para mármores. 

3.2.2. JUNTAS: secas, com espessura entre 0,5 a 1 mm, conforme detalhe 
3.2.3. REJUNTES: Utilizar rejunte P- Flex da Portokoll, na cor do material, seguindo as 

instruções da embalagem e somente 72 horas após o assentamento 
3.2.4. LIMPEZA: Esperar um dia para secagem e efetuar limpeza com pano úmido e estopa.  

3.3.  APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: conforme indicado no projeto arquitetônico 
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4. TIPO: Peitoril 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1.1. Material: Granito Cinza Andorinha ou Mármore Clássico ou Espírito Santo. 
4.1.2. Dimensões: 

4.1.2.1. Largura do peitoril – largura da parede ou outra especificada em projeto;  
4.1.2.2. Comprimento: todo o vão, em placas de no mínimo – 120 cm; 
4.1.2.3. Espessura de 2 cm. 

2.4.1. Acabamento: polido fino e lustrado. 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. BASE: contrapiso de concreto 
4.2.2. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Cimento Cola ou argamassaTipo A-3 (E-ARG.03), 

traço 1:3, de cimento e areia. 
4.2.3. JUNTAS DE ASSENTAMENTO: 

4.2.3.1. Disposição: perpendicular ao sentido da soleira 
4.2.3.2. Espessura: INVISÍVEL 

4.2.4. REJUNTAMENTO: argamassa pré-fabricada – cor similar a pedra 

4.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme projeto arquitetônico. 

5. TIPO: Revestimento de parede com pedra São Tomé 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1.1. TIPO: Especificação conforme projeto 
5.1.2. DIMENSÕES: Especificação conforme projeto 
5.1.3. ESPESSURA: 10 mm. 
5.1.4. ACABAMENTO: Irregular. 
5.1.5. PAGINAÇÃO: Conforme detalhe do projeto arquitetônico 

5.2. EXECUÇÃO: 

5.2.1. ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa colante pré-fabricada ACIII branca. 
5.2.2. JUNTAS: secas, com espessura entre 0,5 a 1 mm, conforme detalhe 
5.2.3. LIMPEZA: Esperar um dia para secagem e efetuar limpeza com pano úmido e estopa.  

5.3.  APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: conforme indicado no projeto arquitetônico 

6. TIPO: Revestimento de parede com pedra Portugues a 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

6.1.1. MATERIAL: Pedra portuguesa; 
6.1.2. DIMENSÕES: 4x4 cm e altura entre 4 e 6 cm 

6.2. EXECUÇÃO 

6.2.1. ASSENTAMENTO: Por intermédio de argamassa colante pré-fabricada ACIII branca. 
6.2.2. JUNTAS: secas, com espessura entre 0,5 a 1 mm, conforme detalhe 
6.2.3. LIMPEZA: Esperar um dia para secagem e efetuar limpeza com pano úmido e estopa.  

6.3.  APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: conforme indicado no projeto arquitetônico 
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1. NORMAS 

Conforme E-MAD.01, E-DIV.01,\MCE\P\12DIV.01\01.EDT, P-12.DIV.01 e mais o adiante especificado a 
título de complementação. 

2. TIPO: DIVISÓRIA DA BATERIA DOS CAIXAS – D130 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. COR DOS PAINÉIS: Cinza office-gray PP-25, da Perstorp. 
2.1.2. ALTURA: 1,30 m do piso do Hall de Público. 
2.1.3. ESPESSURA: 8 cm. 
2.1.4. ACABAMENTO: laminado fenólico melamínico texturizado. 
2.1.5. ESTRUTURA: Montantes de madeira maciça, envoltos por chapas de compensado de 5 

mm, em cada face, conforme projeto padrão. 
2.1.6. PORTAS: 80 x 130cm, mesmo padrão da divisória, com ferragens e fechadura tubular 

Lockwell cromada. 

2.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no fechamento lateral dos guichês de caixa, de acordo com o 
projeto de arquitetura. 

3. TIPO : DIVISÓRIA DE GESSO - DRY WALL (AMBIENTES SECOS) 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: Divisória de gesso acartonado - Dry Wall -  composta de estrutura de perfis 
de aço galvanizado e chapas de gesso em ambas as faces. 

3.1.2. ALTURA:  Piso/forro (montantes de piso a laje). 
3.1.3. ESTRUTURA: Em perfilados de aço zincado, constituída por guias (G 90) e montantes 

(M 90), sobre os quais são fixadas as placas de gesso acartonado. Os montantes são 
encaixados nas guias dois a dois, espaçados a cada 0,60m ou 0,40m, conforme 
exigência quanto à resistência mecânica. Especificações técnicas conforme 
recomendações do fabricante. 

3.1.4. CHAPAS: Tipo Standart (ST), com espessura de 12,5 mm. 
3.1.5. ACESSÓRIOS: Do próprio fabricante. 
3.1.6. ACABAMENTO: Emassadas, para posterior acabamento com pintura acrílica, conforme 

indicação no projeto arquitetônico. 
3.1.7. TRATAMENTO DAS JUNTAS: No caso das juntas verticais, as camadas de massa 

devem ter em torno de 50 cm. Após a aplicação da massa, colocar sobre a junta uma fita 
de papel microperfurado com o lado poroso voltado para a parede. No caso das juntas 
horizontais, a camada deverá ser de 2 cm a 5 cm mais larga do que a anterior. Deve-se 
esperar 24h até a aplicação da segunda e última camada, que deverá ficar com a 
aparência de trabalho acabado. 

3.1.8. RODAPÉS: Fornecer e instalar nos encontros da divisória com carpete ou piso vinílico, 
cuja fixação deverá ser feita com bucha e parafuso sobre perfil de aço, que compõe a 
estrutura da divisória de gesso. 

3.1.9. FABRICANTE/PRODUTOS: Admite-se o emprego de produtos fabricados por: 
3.1.9.1. Knauf do Brasil; 
3.1.9.2. Gessoforro - sob a marca “Gypsalum”; 
3.1.9.3. Placo do Brasil; 
3.1.9.4. Lafarge – Gypsum. 

3.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. 

4. TIPO : DIVISÓRIA DE GESSO - DRY WALL (AMBIENTES ÚMIDOS) 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MATERIAL: Divisória de gesso acartonado - Dry Wall -  composta de estrutura de perfis 
de aço galvanizado e chapas de gesso em ambas as faces. 
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4.1.2. ALTURA:  Piso/forro (montantes de piso a laje). 
4.1.3. ESTRUTURA: Em perfilados de aço zincado, constituída por guias (G 90) e montantes 

(M 90), sobre os quais são fixadas as placas de gesso acartonado. Os montantes são 
encaixados nas guias dois a dois, espaçados a cada 0,60m ou 0,40m, conforme 
exigência quanto à resistência mecânica. Especificações técnicas conforme 
recomendações do fabricante. 

4.1.4. CHAPAS: Resistentes à umidade, tipo RU, com espessura de 12,5 mm. 
4.1.5. ACESSÓRIOS: Do próprio fabricante. 
4.1.6. ACABAMENTO: Emassadas, para posterior acabamento com revestimento cerämico, 

conforme indicação do projeto arquitetônico. 
4.1.7. REFORÇOS: Para fixar cargas de até 30kg, por exemplo, bancadas, lavatórios, armários, 

devem ser previstos reforços metálicos que serão incorporados à estrutura da parede.  
4.1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO: Devem ser previstos detalhes especiais de impermeabilização 

no encontro com o piso, de forma a não haver contato entre a placa de gesso acartonado 
e a água. 

4.1.9. FABRICANTE/PRODUTOS: Admite-se o emprego de produtos fabricados por: 
4.1.9.1. Knauf do Brasil; 
4.1.9.2. Gessoforro - sob a marca “Gypsalum”. 
4.1.9.3. Placo do Brasil; 
4.1.9.4. Lafarge – Gypsum. 

4.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. 

5. TIPO : DIVISÓRIA NAVAL DIVILUX  

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. ALTURA: Até o teto ou 2,10 m. 
5.1.2. PORTAS E PAINÉIS:  

5.1.2.1.   Com miolo celular de colméia em papel Kraft de alta gramatura (7Kg/m2) e 
requadro de material isolante com grande resistência, revestidos com chapa 
Formidur BP Plus no padrão Cinza Cristal – TIPO “C”. 

5.1.2.2.   Com miolo à base mineral de vermiculita expandida – FIBRAROC. 
5.1.3. ESTRUTURA: Em perfis de aço galvanizado pintado em epóxi-poliéster-pó, na cor cinza 

cristal, com montantes e rodapés simples na mesma cor. Acessórios conforme 
orientação do fabricante. 

5.1.4. REFERÊNCIA :  
5.1.4.1. N-1 (Painel/Painel/Painel); 
5.1.4.2. N-4 (Paine/Vidro/Vidro). 

5.1.5. DIMENSÕES DOS PAINÉIS:  
5.1.5.1. TIPO “C” - 1202 (largura) x 2110 (altura) x 35 (espessura) mm. 
5.1.5.2. FIBRAROC - 1197 (largura) x 2110 (altura) x 50 (espessura) mm. 

5.1.6. DIMENSÕES DAS PORTAS: 900 (largura) x 2110 (altura) x 35 (espessura) mm 
5.1.7. FERRAGENS DAS PORTAS: 

5.1.7.1. Dobradiças: cromadas, 03 (três) unidades por folha. 
5.1.7.2. Fechadura: cilindro cromada da Lockwell ou similar. 

5.1.8. VISOR: Dimensões 60cm (largura) x 50cm (altura), colocado à 1,35m do piso (parte 
inferior do visor). Vidro comum translúcido incolor 3 mm. Instalação nas portas indicadas 
em projeto.  

5.1.9. FABRICANTE: Eucatex (inclusive a estrutura) ou similar. 

5.2. APLICAÇÃO : Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. 

6. TIPO: DIVISÓRIA SANITÁRIA 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

6.1.1. MATERIAL: Granito cinza andorinha. 
6.1.2. ESPESSURA: 30mm. 
6.1.3. DIMENSÕES: Conforme projeto de arquitetura. 
6.1.4. ACABAMENTO: Natural Polido em todas as faces aparentes. 
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6.1.5. FIXAÇÃO: As divisórias de granito devem ser chumbadas (embutidas) na alvenaria. 

6.2. COMPLEMENTOS: 

6.2.1. PORTAS: em laminado melamínico Estrutural TS-10mm, com acabamento dupla face 
texturizado, cor Cinza Claro L-119. 

6.2.2. PERFIS DE ALUMÍNIO, acabamento anodizado natural, liga 6063, têmpera T-6C. 
6.2.3. FERRAGENS E ACESSÓRIOS: metálicos com pintura eletrostática na mesma cor dos 

perfis de alumínio.  
6.2.4. FECHADURA: tipo tarjeta com dispositivo livre/ocupado com abertura de emergência e 

puxador especial de latão maciço. 
6.2.5. DOBRADIÇAS: automáticas (03 unidades por porta), reforçadas com duplo apoio no eixo 

de aço inox, articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de permanência de 
30° ou 0°. 

6.2.6. LINHA: Alcoplac. 
6.2.7. GARANTIA:  

• Ferragens articuladas como dobradiças e fecho: 05 anos; 
• Demais componentes:10 anos. 

6.2.8. FABRICANTE: Neocom System ou similar. 

6.3. EXECUÇÃO: 

6.3.1. Conforme especificações do fabricante e com mão-de-obra especializada. 
6.3.2. Perfeito encaixe e fixação com divisórias de granito. 

6.4. ELEMENTOS:  

6.4.1. Divisorias de boxes,  
6.4.2. Divisória de mictório  

6.5. APLICAÇÃO: Nos sanitários Feminino e Masculino 

7. TIPO: DIVISÓRIA DE LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

7.1.1. ESPESSURA: 10 mm 
7.1.2. DIMENSÕES DAS PLACAS: 1,22x2,50m. 
7.1.3. ACABAMENTO: Texturizado. 
7.1.4. Cor: 

7.1.4.1. L010 Cinza Talar – Fórmica 
7.1.4.2. PP95 Cinza – Pertech 

7.1.5. FABRICANTE/PRODUTOS: Admite-se o emprego de produtos fabricados por: 
7.1.5.1. Pertech 
7.1.5.2. Madepar 
7.1.5.3. Fórmica 

7.2. EXECUÇÃO 

7.2.1. ALTURA DE APLICAÇÃO:  
7.2.2. FIXAÇÃO: Fixar na estrutura existente, instalando estrutura auxiliar para acompanhar 

modulação. Seguir as orientações do fabricante: 
7.2.3. O corte deve ser efetuado por meio de ferramentas diamantadas ou metal duro; 
7.2.4. MODULAÇÃO: Conforme projeto arquitetônico 
7.2.5. JUNTAS: Deixar juntas de 1cm entre módulos e preencher com tarucel e silicone cinza. 

7.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar nos ambientes: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

8. TIPO: DIVISÓRIA RETRÁTIL EM LAMINADO FENÓLICO ME LAMÍNICO  

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

8.1.1. Parede divisória articulada, sistema multi-direcional, com painéis suspensos por roldana 
dupla em nylon; 
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8.1.2. Moldura fabricada em alumínio anodizado ou pintada com pintura eletrostática, sistema 
macho no painel e fêmea na parede (batente), para encaixe e isolamento acústico em 
poliuretano na junção para vedação acústica e absorção de impacto; 

8.1.3. Vedação junto ao piso e trilho através de mecanismo manual e individual necessitando 
de ¼ de volta da alavanca para seu acionamento; 

8.1.4. Estrutura interna fabricada em aço tratado anti-corrosão; 
8.1.5. Miolo constituído com fibra mineral (lã de vidro) para isolamento acústico; 
8.1.6. Espessura do painel de 100 mm; 
8.1.7. Peso aproximado de 48 kg/m2; 
8.1.8. Isolamento acústico de 50 dB; 
8.1.9. Acabamento externo dos painéis em lâmina pré-composta tipo  cherry (ref. Sayerlack, ba-

1600g), ou Cedro Catedral (ref. Marca Selectas), ou laminado melamínico de alta 
pressão amadeirado (ref. Fórmica – M858 Teka Brasil ou Pertech – PP7919 Teca), ou 
laminado fenólico melamínico  de alta pressão na cor branca; 

8.1.10.  Trilho de alumínio de alta resistência, anodizado natural ou pintado, resistente até 750 
kg/m; 

8.2. APLICAÇÃO: conforme projeto arquitetônico. 

9. TIPO: DIVISÓRIAS EM MADEIRA, REVESTIDA COM MDF E  LAMINADO AMADEIRADO - 2 FACES 

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
9.1.1. REFERÊNCIA DO PROJETO: Divisória em madeira, duas faces. 
9.1.2. Material: Chapas de MDF de 15 mm com revestimento em laminado melamínico de alta 

pressão amadeirado , estrutura auxiliar de madeira maciça, montantes, longarinas e 
travessas com secção de 76x30mm. 

9.1.3. DIMENSÕES: Altura, comprimento e detalhes particulares, conforme indicado no 
detalhamento do projeto arquitetônico. 

9.1.4. Padrões do laminado: Moldau Fórmica (M 848), Nogal Pégaso Fórmica (M 497), Teka 
Brasil Fórmica (M 858), Teca Pretech (PP 7919), Cherry Alpi (Sayerlack); 

9.2. ITENS INCLUSOS: Mão de obra e material para a instalação do conjunto,, incluindo a divisória, 
estrutura auxiliar e acessórios de fixação. 

9.3. APLICAÇÃO: Nos locais indicados no projeto arquitetônico. 

10. TIPO: PAINEL EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO AMAD EIRADO - 1 FACE 

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

10.1.1. REFERÊNCIA DO PROJETO: Painel em madeira, um face, conforme indicados no 
detalhamento do projeto arquitetônico. 

10.1.2. Material: Chapas de MDF de 18 mm com revestida em laminado melamínico de alta 
pressão amadeirado, estrutura interna em sarrafiado (grade) de madeira  maciça tipo 
"Pinus" tratada em tarugos 100x 25mm. DIMENSÕES: Altura, comprimento e detalhes 
particulares, conforme indicado no detalhamento do projeto arquitetônico. 

10.1.3. PAINÉIS: 
10.1.3.1. Estrutura – Sarrafiado (grade) de madeira maciça tipo "Pinus" tratada em 

tarugos 100x 25mm. A fixação do madeiramento às paredes deverá ser feita 
com parafusos auto-perfurantes; 

10.1.3.2. Chapa de fechamento – Em chapas de MDF com acabamento em laminado 
melamínico de alta pressão amadeirado , com espessura de 18 mm, modulada 
em faixas com alturas fixas conforme detalhes de cada local de aplicação, 
fixadas sobre a estrutura de madeira maciça. 

10.1.3.3. Padrões do laminado: Moldau Fórmica (M 848), Nogal Pégaso Fórmica (M 
497), Teka Brasil Fórmica (M 858), Teca Pretech (PP 7919), Cherry Alpi 
(Sayerlack); 

10.2. ITENS INCLUSOS: Mão de obra e material para a instalação do conjunto, incluindo o painel, 
estrutura auxiliar e acessórios de fixação. 

10.3. APLICAÇÃO: Nos locais indicados no projeto arquitetônico 
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11. TIPO: PAINEL WALL Sem Estrutura. 

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

11.1.1. MATERIAL: Painel composto de miolo de madeira maciça, laminada ou sarrafeada 
contraplacado em ambas as faces por Lâminas de madeira e externamente por placas 
cimentícias em CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético).  

11.1.2. ALTURA:  Piso/forro (montantes de piso a laje). 
11.1.3. ESTRUTURA: Constituída por perfis metálicos de aço sobre os quais são fixadas as 

placas do painel. Especificações técnicas conforme recomendações do fabricante e do 
projeto arquitetônico. 
 

11.1.4. CHAPAS: Placas com 2,50m x 1,20m, com 40 mm de espessura com peso de 32,0 
kg/m2, resistência de carga de 500 kg/m2, isolamento acústico de 40 dB e térmico 
(coeficiente de transmissão de calor de 2,18 kcal/m2.h.C). 

11.1.5.  
11.1.6. ACABAMENTO: placa cimentícia, para posterior acabamento  conforme indicação no 

projeto arquitetônico. 
11.1.7.  
11.1.8. FABRICANTE/PRODUTOS: Admite-se o emprego de produtos fabricados por Eternit, 

Mad Wall, Placo do Brasil, Decorlit ou similar. 
11.1.9.  

11.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. 

12. TIPO: PAINEL WOVIN WALL 

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

12.1.1. Material – Laminado sólido brilhante retroiluminado, 
12.1.2. Cor: Branco; 
12.1.3. Estrutura: conforme fabricante; 
12.1.4. Fixação: conforme fabricante; 
12.1.5. Dimensões: conforme indicado no projeto; 
12.1.6. Fabricante: Hunter Douglas ou equivalente 

12.2. APLICAÇÃO: O sistema de montagem da Wovin Wall consiste numa grelha de fácil instalação, a 
qual pode-se fixar em parede ou teto. As peças (Tile) são colocadas nessa grelha em direções 
alternadas, conseguindo desta forma uma aparência de parede com um tecido tridimensional. 
Instalar conforme indicado no projeto. 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\12FOR06\01.EDT, P-12.FOR.06, E-GES.01 e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2. TIPO: Forro de Gesso Comum 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Gesso em placas 60 x 60cm. 
2.1.2. PADRÃO: Liso. 
2.1.3. ESPESSURA:  30 mm. 
2.1.4. ACABAMENTO: Emassado para receber pintura com tinta acrílica cor branco neve. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. JUNTAS: Invisíveis. 
2.2.2. NEGATIVO:  2cm em todo encontro vertical com o plano horizontal do forro. 
2.2.3. CORTINEIROS: Executar para todos os encaixes de persianas. 
2.2.4. SANCA DE GESSO: Conforme detalhes do Projeto arquitetônico. 
2.2.5. 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. 

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico.  

3. TIPO: Forro de Gesso Acartonado - Drywall 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: Gesso Acartonado Placostil F 530 (Standard) / Gesso Acartonado resistente 
à umidade (RU). 

3.1.2. DIMENSÕES DA PLACA INTEIRA DE GESSO:  
• Comprimento 2,40 m x  largura 1,20 m x espessura 8 mm - Placa tipo ST; 
• Comprimento 2,40 m x  largura 1,20 m x espessura 12.5 mm - Placa tipo RU.   

3.1.3. MATERIAL DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO: Perfilados de aço 
galvanizado longitudinais F530 a cada 0,60m, suspensos por presilhas F530 reguláveis a 
cada 1,20m e interligados por tirantes até o ponto de fixação da laje. 

3.1.4. FABRICANTE: PLACO DO BRASIL ou similar. 
3.1.5. PEÇAS DE ARREMATE: Tabica metálica CR 3, junto às esquadrias, paredes e pilares.  
3.1.6. LUMINÁRIAS: Conforme S-19. 

3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. MODULAÇÃO: Da estrutura de sustentação a cada 60 cm.  
3.2.2. FIXAÇÃO DAS PLACAS NA ESTRUTURA: Aparafusadas nos montantes. As placas são 

colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo desencontradas, em uma 
configuração de tijolinho. O espaçamento dos parafusos é de 30 cm no máximo e a 1 cm 
da borda da placa. 

3.2.3. JUNTAS: Consistem de fita e massa para assegurar a continuidade mecânica entre 
placas, formando uma superfície única, sem fissuras. Observar rigorosamente as 
orientações do fabricante sobre a instalação do forro e tratamento de juntas. 

3.2.4. CORTINEIROS : Executar para todos os encaixes de persianas conforme detalhado no 
projeto. 

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. 
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1. NORMAS 

Conforme P-12.FOR.01 e P-12.FOR.03. 

2. TIPO: Forro em Fibra Mineral 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL : Placa de fibra mineral. 
2.1.2. TAMANHO : 625x 1250mm, Lay-in. 
2.1.3. ESPESSURA: 16mm. 
2.1.4. PESO: 2,93 kg/m2 
2.1.5. ACABAMENTO: Pintura vinílica à base de látex, aplicada em fábrica, na cor branca e 

aplicação de Bioblock (tratamento anti-fungos). Resistência à umidade Humiguard Plus, 
absorve 95% da umidade relativa do ar a uma temperatura de até 49ºC no entreforro, 
sem deformações (RH95-49º). 

2.1.6. REFERÊNCIA: 
2.1.6.1. Georgian Minaboard RH90, Armstrong – Hunter Douglas; 
2.1.6.2. Feinstratos microperfurado – Knauf AMF. 

2.1.7. FABRICANTE: Hunter Douglas,  Knauf AMF ou similar. 
2.1.8. GARANTIA: Garantia de 10 anos nas placas. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. FIXAÇÃO : Sustentados por perfis “T” de 24mm de base (15/16”) em aço galvanizado, 
sistema clicado, com alma dupla e costura de reforço, sendo 38mm para o perfil principal 
e 26mm para as travessas, com capa em aço galvanizado com pintura eletrostática na 
cor branca. O Sistema de suspensão dos perfis "T" é feito através de tirantes de arame 
nº10 rígido,  que são fixados na laje através  de fita de aço perfurada com parafuso e 
bucha ou pino, e na extremidade inferior com reguladores de nível em aço galvanizado 
que garantem ajuste milimétrico, que são fixados nos perfis através de parafuso auto-
atarrachante ou rebite especial. Os arremates de perímetro são feitos através de 
cantoneiras em “L” com 25mm de base ou com o próprio perfil "T" invertido de 24mm 
calçado junto à alvenaria.  

2.2.2. LUMINÁRIAS: O sistema dos perfis permite o apoio da calha para luminárias sem 
qualquer adaptação, recorte ou parafusamento, sendo as extremidades das calhas, 
encaixadas nos perfis de modulação. As luminárias deverão ter sustentação 
independente do forro. Os forros deverão ser fixados à laje ou estrutura auxiliar com 
pendurais próprios conforme especificação dos fabricantes.  

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. 

3. TIPO: Forro em Fibra Mineral 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL : Placa de fibra mineral. 
3.1.2. TAMANHO : 625x 625mm,  
3.1.3. DETALHES DE BORDA: Beveled Tegular. 
3.1.4. ESPESSURA: 19mm. 
3.1.5. PESO: 5,13 kg/m2 
3.1.6. ACABAMENTO: Pintura vinílica à base de látex, aplicada em fábrica, na cor branca e 

aplicação de Bioblock (tratamento anti-fungos). Resistência à umidade Humiguard Plus, 
absorve 95% da umidade relativa do ar a uma temperatura de até 49ºC no entreforro, 
sem deformações (RH95-49º). 

3.1.7. REFERÊNCIA: Ultima Tegular – 3450 – Armstrong – Hunter Douglas, ou similar 
3.1.7.1.  RH90, Armstrong – Hunter Douglas; 

3.1.8. FABRICANTE: Hunter Douglas ou similar. 
3.1.9. GARANTIA: Garantia de 10 anos nas placas. 
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3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. FIXAÇÃO : Sustentados por perfis “T” de 15mm de base (9/16”) em aço galvanizado, 
sistema clicado, com alma dupla e costura de reforço, sendo 32mm para o perfil principal 
e 32mm para o perfil secundário, com capa em aço galvanizado com pintura eletrostática 
na cor branca. O Sistema de suspensão dos perfis "T" é feito através de tirantes de 
arame nº10 rígido,  que são fixados na laje através  de fita de aço perfurada com 
parafuso e bucha ou pino, e na extremidade inferior com reguladores de nível em aço 
galvanizado que garantem ajuste milimétrico, que são fixados nos perfis através de 
parafuso auto-atarrachante ou rebite especial. Os arremates de perímetro são feitos 
através de cantoneiras em “L” com 25mm de base ou com o próprio perfil "T" invertido de 
24mm calçado junto à alvenaria.  

3.2.2. LUMINÁRIAS: O sistema dos perfis permite o apoio da calha para luminárias sem 
qualquer adaptação, recorte ou parafusamento, sendo as extremidades das calhas, 
encaixadas nos perfis de modulação. As luminárias deverão ter sustentação 
independente do forro. Os forros deverão ser fixados à laje ou estrutura auxiliar com 
pendurais próprios conforme especificação dos fabricantes.  

3.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. 

4. TIPO: Forro em Fibra Mineral 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MATERIAL : Placa de fibra mineral. 
4.1.2. DIMENSÕES: Formato “prancha”  

4.1.2.1. COMPRIMENTOS: podem variar de 1250 mm até 2500 mm (dependendo do 
modelo de forro) e  

4.1.2.2. LARGURA de 300 mm (padrão), 312,5 mm ou 400 mm.,  
4.1.2.3. ESPESSURA: 19mm. 

4.1.3. DETALHES DE BORDA: Borda AW (lateral longa), Borda SK (lateral curta), conforme 
manual do fabricante; 

4.1.4. PESO: aproximadamente 8 kg/m2 
4.1.5. ACABAMENTO: Cor branco puro código RAL 9010; 
4.1.6. REFERÊNCIA: Sonic Sky, com painéis Thermatex Alpha HD ou similar 
4.1.7. FABRICANTE: AMF. 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. FIXAÇÃO :Com tirantes flexíveis em aço inoxidável e perfis metálicos. Sistema I2 
(Sistema Painel com Perfil Bandraster), com uma borda que oculta o perfil (AW) Neste 
tipo de construção, todas as placas são removíveis. É necessária uma profundidade 
mínima de 165mm de entreforro para que o bandraster e as placas possam ser 
facilmente instaladas. Os forros deverão ser fixados à laje ou estrutura auxiliar com 
pendurais, fixação perimetral e reforços próprios Obedecer rigorosamente às “Instruções 
de Instalação 500” do Fabricante   

4.2.2. LUMINÁRIAS: Formatos compatíveis com o sistema de iluminação. As luminárias 
deverão ter sustentação independente do forro, com no mínimo dois tirantes a fim de 
evitar peso extra às placas do forro ou aos perfis de reforço, conforme especificação do 
fabricante.  

4.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\12PIS01\01.EDT, P-12.PIS.01, E-PIS.01 e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2. TIPO: Piso Elevado Industrializado 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAIS: Piso falso, constituído por placas ou painéis modulares removíveis, 
apoiadas em pedestais metálicos ou suportes telescópicos unidos por longarinas. 

2.1.2. PAINÉIS MODULADOS:  
2.1.2.1. Painéis constituídos por placas de madeira aglomerada de alta densidade, com 

peso específico de 650 kg/m3.  
2.1.2.2. Face inferior das placas revestida com lâmina de alumínio, espessura 0,5mm. 
2.1.2.3. Revestimento das placas na faces laterias: Laminado fenólico melamínico (para 

revestimento superior em carpete), ou em perfil de PVC (para revestimento 
superior em laminado fenólico. 

2.1.2.4. Indeformabilidade quando submetidos a esforço de carga distribuida 
especificada em 2.1.5. 

2.1.3. PEDESTAIS: Os pedestais ou suportes telescópicos deverão ter as seguintes 
características: 
2.1.3.1. Pedestais metálicos maciços de 5/8”; 
2.1.3.2. Indeformabilidade quando submetidos a esforço da carga concentrada 

especificada em 2.1.5; 
2.1.3.3. Regulagem de altura de até 6 cm; 
2.1.3.4. Guarnição na cruzeta, para impedir a passagem do ar e conferir isolamento 

acústico; 
2.1.3.5. Cruzeta de apoio em alumínio fundido por pressão; 
2.1.3.6. Porca e contra-porca de aço galvanizado, sextavado e auto-travante; 
2.1.3.7. Base côncava de aço 102 x 102mm, com 3,0 mm de espessura; 
2.1.3.8. Tratamento em pintura eletrostática ou zincagem com o mínimo de 8 micra. 

2.1.4. LONGARINAS: Deverão ser utilizadas longarinas metálicas, tipo “U” de encaixe, em 
chapa de aço espessura 1.5mm,  interligando os pedestais para que as cargas sejam 
distribuidas de maneira uniforme entre os mesmos. 

2.1.5. CARGAS: A carga previstas para os pisos elevados é de 450 kg/m2 de carga distribuída 
nas placas;  2000 kg de carga concentrada nos pedestais e 100 kg de carga concentrada 
nas longarinas. 

2.1.6. DIMENSÕES:  
2.1.6.1. BATERIA DE CAIXAS: placas com 62,5 x 62,5 x 3 cm (medidas aproximadas), 

H=17cm; 
2.1.6.2. SALA TC: placas com 60 x 60 x 3 cm (medidas aproximadas), H=17cm; 
2.1.6.3. ATENDIMENTO: placas com 60 x 60 x 3 cm (medidas aproximadas), H=12cm. 

2.2. EXECUÇÃO 

2.2.1. ASSENTAMENTO: A base para o assentamento do piso elevado deverá estar nivelada e 
limpa. Os pedestais poderão ser colados ou aparafusados sobre os pisos e devidamente 
contraventados assegurando a rigidez do conjunto. O piso deverá ser nivelado e 
assegurado o alinhamento e disposição das placas nos dois sentidos, de forma a 
apresentar bom acabamento final. 

2.2.2. REVESTIMENTO:  
2.2.2.1. BATERIA DE CAIXAS: 

2.2.2.1.1. Paviflex Dinamic Thru, espessura 2,0 mm, cor 966 - Prata, 
dimensões 30x30cm, fabricante Fademac ou similar. Acabamento em 
PVC cinza claro nas arestas das placas; 

2.2.2.1.2. Fenólico melamínico - na cor L-139 Platina (Fórmica), 320-Cristal 
(Madepar), ou PP 25 Office Gray (Pertech).  

2.2.2.2. SALA TC: Fenólico melamínico - na cor L-139 Platina (Fórmica), 320-Cristal 
(Madepar), ou PP 25 Office Gray (Pertech).  
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2.2.2.3. ATENDIMENTO: Carpete Berber Point, espessura total 7,0mm (+/- 10%), peso 
de fibra 920 gramas/m2, na cor Azure 767 – Fabricante Beaulieu do Brasil ou 
similar. 

2.2.3. COLAGEM DAS PLACAS: A colagem das placas deverá ser feita pelo fabricante do piso 
elevado. 

2.2.4. FABRICANTE: Engeplac do Brasil, Reluma Eucapiso ou similar.  

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar SOMENTE nos locais indicados no projeto arquitetônico. 

3. TIPO: Piso elevado em placa metálica 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. Material: Placas formadas por duas chapas de aço carbono, com pintura eletrostática 
epóxi pó, com preenchimento interno de concreto celular leve. 

3.1.2. Dimensões: 600 x 600 x 30 mm. 
3.1.3. Estrutura de fixação: Deverão ser utilizadas as peças metálicas do fabricante.  
3.1.4. Referência: Modelo F52, fabricante FAB Pisos Elevados Ltda. 

4. TIPO: Piso elevado monolítico 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1.1. DADOS TÉCNICOS: Piso elevado monolítico, resultante do preenchimento por uma 
massa autonivelante, de elementos de forma tipo pirâmides invertidas pré-moldadas em 
PVC auto extinguível, por gravidade. 

4.1.2. ESPECIFICAÇÕES: 
4.1.2.1. Piso elevado monolítico com forma em PVC e massa autonivelante, altura 120 

mm (altura do arco) / 145 mm (altura total). 
4.1.2.2. Piso elevado monolítico com forma em PVC e massa autonivelante, altura 130 

mm (altura do arco) / 155 mm (altura total). 
4.1.3. Referências: Werden Piso Elevado Ltda. 
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2. TIPO: Mobiliário modular – INSTALAÇÃO (fornecido  pelo Banco do Brasil) 

2.1. CONSIDERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS 

2.1.1. Ao CONSTRUTOR/CONTRATADO caberá instalação completa dos postos de trabalho 
(estações de trabalho, mesas de atendimento reativo e exclusivo, guiches de caixa, etc). 

2.1.2. Em sua posição definitiva, os móveis deverão estar perfeitamente alinhados e 
encaixados, gaveteiro nivelado, as gavetas abrindo facilmente. 

2.1.3. Nenhum componente (inclusive chaves, acabamentos componentes plásticos, etc) 
poderá ser extraviado durante os serviços que envolvem os mobiliários. Qualquer dano 
ao mobiliário será de responsabilidade do construtor (vide capítulo S-01.01, item 5.6). 

2.2. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico e Padrões do Banco 
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1. NORMAS 

Conforme P-13.ESQ.01, P-13.ESQ.02, P-13.ESQ.03 e P-13.ESQ.04. 

2. TIPO: Porta interna  

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: madeira miolo semioco, capeadas com duas folhas, uma de cada face, de 
ipê ou cedro. 

2.1.2. ACABAMENTO: ESPECIFICAR CONFORME O CASO 
2.1.2.1. Revestimento Inferior: laminado melamínico PERSTOP cor cinza escuro 

referência PP65 ou placa em inox para proteção da parte inferior da porta em 
ambos os lados (em todas as portas exceto D.M.L., Sala On-line, acesso ao 
abastecimento dos ATM e sanitários não adaptados para PPNE). 

2.1.2.2. Revestimento laminado melamínico PERSTOP cor cinza Office Gray. 
2.1.2.3. Pintura esmalte sintético cor Cinza 1272P, Coral. 

2.1.3. DIMENSÕES: 70 x 210, 80 x 210 cm, 90 x 210 e 100 x 210 cm. 
2.1.4. CAIXILHOS E VISTAS:  

2.1.4.1. Caixilho de madeira maciça, em imbuía, na largura da parede.  
2.1.4.2. Vistas de madeira maciça, em imbuía, dimensões 6 x 1,5cm, fixados com  

parafusos de 75mm de comprimento. 
2.1.5. FECHADURA: Tipo alavanca, conjunto 235, maçaneta 235 CRA – Roseta 303 CRA, 

Linha Inova – La Fonte ou similar. 
2.1.6. DOBRADIÇAS: 03 (três) dobradiças, tipo anel e bola de aço, com acabamento 

Anodizado natural polido – La Fonte ou similar. 

Obs.: Todas as maçanetas deverão ser instaladas com seu eixo a 1,0m de altura do piso pronto. 

2.2. APLICAÇÃO : Fornecer e instalar nos ambientes, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

3. Tipo: Portas Divisórias para reservados Neocom S ystem 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: Laminado Estrutural TS com revestimento fenólico-melaminico Alcoplac, 
Com espessura de 10mm maciça, dupla face. 

3.1.2. DIMENSÕES: PD: 0,60x1,53m  

3.1.3. PDE: 0,90x1,53m 

3.1.4. COR: Platina –L139 –acabamento Texturado- Fórmica 

3.1.5. FIXAÇÃO: Por intermédio de batentes específicos CD-427 na mesma altura das portas 
em alumínio natural.  

3.1.6. FERRAGENS PD: Fornecer com dobradiças e tarjetas Livre/Ocupado em alumínio. 

3.1.7. FERRAGENS PDE: Fornecer com dobradiças, tarjetas Livre/Ocupado em alumínio e 
barras de apoio para deficientes nas duas faces da porta. 

3.1.8. FABRICANTE: Neocom  

3.2. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar conforme indicado em projeto no fechamento dos reservados 
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1. NORMAS 

Conforme \MCE\P\14ACO.01, P-14.ACO.01,P-14.ACO.10, E-ACO.02, e mais o adiante especificado a 
título de complementação. 

2. TIPO: Corrimão  

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Tubos em aço galvanizado e chapas metálicas. 
2.1.2. DIMENSÕES: Tubos com diâmetro 1 1/2 “, chapas #14 e #12 (suporte).  
2.1.3. ALTURA: 0,92 e 0,70 m, cfe. Item 6.7.1.6 da NBR 9050/2004. 
2.1.4. REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Fundo antioxidante super galvite (duas demãos) e 

pintura esmalte sintético, cor 1276P, da Coral ou similar. 
2.1.5. EXECUÇÃO: 

2.1.5.1. 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. 

2.1.5.2. 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.  

2.1.5.3. 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. 

2.1.5.4. Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares 
das escadas ou rampas. 

2.1.5.5. Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura 
superior à 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. 

2.1.6. FIXAÇÃO NO PISO: Base para fixação dos montantes verticais, ∅ 4”, em chapa #12 
com orifícios ∅ 5/16” para chumbador URXS-14 da Tecnart ou similar. 

2.2. APLICAÇÃO: Conforme padrões em anexo e nos locais indicados em projeto. 

2.2.1. Rampas; 
2.2.2. Escada de acesso principal; 
2.2.3. Escada de saída de emergência. 

3. TIPO: Guardacorpo  

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: Tubos em aço galvanizado e chapas metálicas. 
3.1.2. DIMENSÕES: Tubos com diâmetro 1 1/2 “, chapas #14 e #12 (suporte).  
3.1.3. ALTURA: 1,10m. 
3.1.4. REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Fundo antioxidante super galvite (duas demãos) e 

pintura esmalte sintético, cor 1276P, da Coral ou similar. 
3.1.5. LONGARINAS VERTICAIS: Tubos em aço galvanizado ¾” chapa #18 com espaçamento 

entre as mesmas ≤ 15cm. 
3.1.6. FIXAÇÃO NO PISO: Base para fixação dos montantes verticais, ∅ 4”, em chapa #12 

com orifícios ∅ 5/16” para chumbador URXS-14 da Tecnart ou similar. 
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3.2. APLICAÇÃO: Conforme padrões em anexo e nos locais indicados em projeto. 

3.2.1. Rampas; 
3.2.2. Escada de acesso principal; 
3.2.3. Escada de saída de emergência. 

4. TIPO: Barra de Apoio 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MATERIAL: Tubo de aço inoxidável 30mm ≤ ∅ ≤ 45mm, espessura da parede 1, 5mm. 
4.1.2. COMPLEMENTOS: Executar flange/canopla nas duas extremidades para fixação nas 

paredes. 
4.1.3. DIMENSÕES: comprimento e afastamento parede, conforme projeto de arquitetura. 
4.1.4. NORMA: Conforme NBR 9050/2004. 
4.1.5. ACABAMENTO: Aço escovado.  
4.1.6. FABRICANTE: PHD Systems ou similar. 

4.2. APLICAÇÃO: Lateral e fundos da bacia sanitária da I.S.A. 

5. TIPO: Barra de Aproximação 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. MATERIAL: Tubo de aço inoxidável 30mm ≤ ∅ ≤ 45mm, espessura da parede 1,5mm. 
5.1.2. COMPLEMENTOS: Executar flange/canopla em todas extremidades para fixação nas 

paredes. 
5.1.3. DIMENSÕES: largura e profundidade, conforme projeto de arquitetura. 
5.1.4. NORMA: Conforme NBR 9050/2004. 
5.1.5. ACABAMENTO: Aço escovado. 
5.1.6. FABRICANTE: PHD Systems ou similar. 

5.2. APLICAÇÃO: No lavatório da I.S.A. 

6. TIPO: Porta Metálica  

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

6.1.1. MATERIAL: 
6.1.1.1. Tubo metalon (seção quadrada) de 1”x1”  e tubo metalon (seção retangular) de 

1”x2”. 
6.1.1.2. Barra de ferro CA50 Ø 8mm. 
6.1.1.3. Chapa de aço 14MSG (padrão). 

6.1.2. DIMENSÕES: 90 x 210 cm, 
6.1.3. FERRAGENS: Características técnicas e conjunto por vão: 

6.1.3.1. Maçaneta: Maçaneta 233 CRA – Roseta 303 CRA, Interno , Linha Inova, haste 
com regulagem Micrométrica. 

6.1.3.2. Fechadura: tipo Tetra. 
6.1.3.3. Acabamento: Acabamento cromo acetinado (CRA). 
6.1.3.4. Dobradiças: 3 (três) dobradiças, tipo anel e bola de aço, com acabamento 

cromo acetinado. 
6.1.3.5. Fabricante: La Fonte ou similar.  

6.1.4. ACABAMENTO: Pintura esmalte sintético referência cromática Cinza Office Gray PP25 
acabamento acetinado. 

6.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar:  

6.2.1. Porta para Tesouraria, conforme padrão em anexo. 
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7. TIPO: Grades de proteção 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

7.1.1. MATERIAL: 
7.1.1.1. Ferro galvanizado: barras horizontais (ferro chato 1 ¼' ou 3,175cm por ¼' ou 

6,3mm) a cada 40cm, barras verticais (ferro redondo ½" ) a cada 10cm e perfil 
para quadro em cantoneira de abas iguais de ferro 5/8”. 

7.1.1.2. Tela de aço galvanizado: malha 1" (2,54cm) com fio 10mm. 
7.1.2. FIXAÇÃO: Chumbadores de ferro galvanizado a cada 30cm, embutidos na alvenaria. 
7.1.3. ACABAMENTO: Pintura esmalte sintético Cinza 1272P, Coral ou similar sobre fundo para 

galvanizado da Sherwin Willians ou similar. 
7.1.4. EXECUÇÃO: As grades devem ser chumbadas pelo lado interno. No sanitário (além da 

grade) deve ser instalada tela de modo a permitir a limpeza e o acionamento da janela, 
sem comprometer a segurança. Utilizar um quadro de cantoneira com dobradiças e 
cadeado com as barras soldadas e a tela fixada para abertura do conjunto. 

7.2. APLICAÇÃO:  

7.2.1. Fornecer e instalar conforme indicado em projeto arquitetônico. 

8. Grades de segurança para fachadas em perfis metá licos 

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

8.1.1. COMPOSIÇÃO: Estrutura composta de perfilados tubulares metálicos.  

8.1.2. DIMENSÃO:  Perfis metálicos, com seção 30 x 70 mm e= 1,5 mm, 

8.2. APLICAÇÃO:  

Deverão ser dispostos paralelos horizontalmente, intercalando as faces de 30 mm. A cada 
trecho de extensão do gradil, entre 2,50 e 3,00 m, deverão ser soldados perfis tubulares 
metálicos 70 x 70 mm e =1,5 mm, na posição vertical, com finalidade de montante de fixação do 
gradeamento à estrutura predial. Os pontos de fixação entre o conjunto de gradeamento e o 
edifício deverão ser prioritariamente realizados por solda em grapas de ferro em espera, 
previamente chumbadas por concreto à alvenaria, ou por solda aos montantes da estrutura 
metálica de esquadrias. As extremidades das tubulações deverão ser fechadas com chapas de 
aço de mesma especificação, soldadas, com quinas uniformes, sem rebarbas, e mesmo 
acabamento de superfície (anticorrosivo, pintura, etc.) 

Todos os perfis deverão ser executados em aço, em conformidade com a norma NBR-6591, 
com acabamento uniforme sem rebarbas.  

8.3. ACABAMENTO E PINTURA:  

Os perfilados, tanto os horizontais como os montantes verticais, deverão receber pintura 
eletrostática a pó de poliéster, na cor cinza, referência Pantone-427, acabamento semifosco, de 
alta micragem (acima de 80 mícrons), com pré-tratamento executado com desengraxante, 
decapagem para remoção de oxidações e fosfatização à base de zinco. Polimerização realizada 
em estufas aquecidas a temperaturas entre 180º e 220º C.  

9. Tipo : Bicicletário de piso  

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

9.1.1. MATERIAL: Barras chatas de aço galvanizado laminado de seção retangular 3” x 3/8” 
para a base e arcos confeccionados em tubo de aço galvanizado (zincado), seção 
circular de 2” bitola #14 (2mm). 

9.1.2. PROJETO: Conforme padrão em anexo. 
9.1.3. ACABAMENTO: Pintura eletrostática epoxi-pó na cor azul, referência Pantone 208. 
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9.1.4. FIXAÇÃO: Com parafusos parabolt sobre piso existente. Caso o piso tenha pouca 
resistência deverá ser executada pequena sapata em concreto, fck 20Mpa, na dimensão 
de 100x100mm e 200mm de profundidade para o parabolt. 

9.1.5. FABRICANTE: A ser definido em cada região. 

9.2. APLICAÇÃO :  

9.2.1. Fornecer e instalar conforme indicado em projeto arquitetõnico. 

10. TIPO: Mastro engastado ao solo para bandeira 

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

10.1.1. MATERIAL: Tubos de aço carbono SAE 1010/1020 com dimensionamento e construção 
em conformidade com a Norma 14744. 

10.1.2. DIMENSÕES:  
10.1.2.1. Altura útil: 7m (do centro) e 6,5m (das laterais). 
10.1.2.2. Altura para engaste: 0,7m. 
10.1.2.3. Base: Ø 88,9mm. 
10.1.2.4. Topo: Ø 60,3mm. 

10.1.3. BASE PARA ENGASTE: Base em concreto, fck 20MPa, com tela metálica soldada malha 
quadrada de 15 x 15cm e diâmetro dos fios iguais a 3,4mm. 
10.1.3.1. Dimensões 40cm (largura) x 500cm (comprimento) x 30cm (altura), 

sobressaindo 5cm sobre o terreno e estaca de concreto Ø 30cm.   
Obs.: os mastros deverão ser posicionados de forma eqüidistante com distância de 2m 
entre eixos e 50cm das bordas na direção do comprimento. 

10.1.4. COMPONENTES:  
10.1.4.1. Tubos de seção circular de diversos tamanhos emendados por meio de solda 

processo MIG; 
10.1.4.2. Roldana em liga de alumínio com eixo em latão; 
10.1.4.3. Cadeados; 
10.1.4.4. Alça de amarração em aço soldada ao mastro; 
10.1.4.5. Cabo de aço galvanizado 2mm, encapado, com esticador. 

10.1.5. ACABAMENTO: Galvanizado a fogo e pintado com esmalte sintético na cor Cinza ref. 
1284F da Coral ou similar. Aplicar duas demãos de fundo super galvite ou similar. 

10.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar:  

10.2.1. No recuo frontal conforme projeto arquitetônico.  

11. TIPO: Mastros de parede para bandeiras 

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

11.1.1. MATERIAL: Aço carbono.  
11.1.2. COMPONENTES:  

11.1.2.1. Haste com diámetro 28mm e comprimento 2,10 m. 
11.1.2.2. Ponteira bola com 8 cm de altura, em ABS cromado. 
11.1.2.3. Duas presilhas para fixação nos ilhoses da bandeira. 
11.1.2.4. Cadeados. 
11.1.2.5. Roscas de encaixe em nylon de alta resistência na cor cinza chumbo, com 

12cm. 
11.1.2.6. Suporte de ferro galvanizado para fixação, com inclinação aproximada de 30º. 

11.1.3. ACABAMENTO: Galvanizado a fogo e pintado esmalte sintético na cor Cinza ref. 1284F 
da Coral ou similar. Aplicar duas demãos de fundo super galvite ou similar. 

11.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar: INSTALAR EM OBRAS QUANDO NÃO FOR POSSIVEL 
INSTALAR MASTROS NO RECUO. 

11.2.1. Na fachada principal conforme indicado em projeto .  
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12. TIPO: Revestimento em chapa de alumínio 

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

12.1.1. TIPO: Revestimento em chpa 100 % alumínio, com dimensões de 1,22 x 3,00 m 
12.1.2. MATERIAL: alumínio  liga 3105, com têmpera H46, peso específico de 2,17 Kg/m² de 0,8 

mm de espessura com núcleo de polietileno de baixa densidade, aderidas por termo 
fusão. 

12.1.3. ESPESSURA: 0,8 mm. 
12.1.4. ACABAMENTO: Pintura políester, cor branca ou amarela 
12.1.5. FABRICANTE: Belmetal, linha Metal Decor, se admitem produtos equivalentes fabricados 

pela Alcoa, Alucomat do Brasil e Alucobond.  

12.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme projeto. 

12.3. OBSERVAÇÃO: Não se admitem produtos em que as  chapas sejam aderidas por colagem 
a frio. 
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1. NORMAS 

Conforme P-14.ALU.51 e P-14.ALU.52. 

2. TIPO: Esquadrias de alumínio 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Alumínio.  
2.1.2. ACABAMENTO: Anodizado natural. 
2.1.3. REFERÊNCIA: Linha Master. 
2.1.4. TIPOLOGIA: Conforme indicado em projeto. 
2.1.5. DIMENSÕES/QUANTIDADE: Conforme relação de esquadrias do projeto arquitetônico.  
2.1.6. FIXAÇÃO: Em contramarco de alumínio. 
2.1.7. PERFIS: Perfis extrudados de alumínio ref. liga Alcoa 6060-T5. 
2.1.8. COMPONENTES:  

2.1.8.1. Todos os componentes indicados no catálogo do Fabricante; 
2.1.8.2. Comando de alavanca fixado na própria esquadria; 
2.1.8.3. Vedações nos módulos móveis; 
2.1.8.4. Todos os acessórios em alumínio utilizados deverão apresentar o mesmo padrão 

de acabamento das esquadrias; 
2.1.8.5. Janelas completas com todas as ferragens e acessórios incluídos. 

2.1.9. VIDROS: Conforme capítulo S -16.01. 
2.1.10. FABRICANTE: Alcoa ou similar. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. As esquadrias de alumínio deverão ser instaladas de acordo com as especificações e 
orientações do Fabricante do material utilizado. 

2.2.2. A instalação das esquadrias deverá ser executada obrigatoriamente por mão-de-obra 
especializada. 

2.2.3. Todos os perfis deverão ser protegidos até a entrega final das instalações. 

2.3. APLICAÇÃO: 

2.3.1. Fornecer e instalar conforme indicado em projeto arquitetônico. 

3. TIPO: Esquadrias de ferro 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MATERIAL: Ferro 
3.1.2. PRÉ-TRATAMENTO: Executado com desengraxante, decapagem para remoção de 

oxidações e fosfotização 
3.1.3. TIPOLOGIA: Conforme indicado em projeto. 
3.1.4. DIMENSÕES/QUANTIDADE: Conforme relação de esquadrias do projeto arquitetônico.  
3.1.5. FIXAÇÃO: Chumbadores 
3.1.6. COMPONENTES:  

3.1.6.1. Todos os componentes indicados no catálogo do Fabricante; 
3.1.6.2. Comando de alavanca fixado na própria esquadria; 
3.1.6.3. Vedações nos módulos móveis; 
3.1.6.4. Janelas completas com todas as ferragens e acessórios incluídos. 

3.2. EXECUÇÃO: 

3.2.1. As esquadrias de ferro deverão ser instaladas de acordo com as especificações e 
orientações do Fabricante do material utilizado. 

3.2.2. A instalação das esquadrias deverá ser executada obrigatoriamente por mão-de-obra 
especializada. 

3.2.3. Todos os perfis deverão ser protegidos até a entrega final das instalações. 

3.3. APLICAÇÃO:Fornecer e instalar conforme indicado em projeto arquitetônico. 
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4. TIPO: Esquadrias de ferro em perfis tubulares (M etalon) 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MATERIAL: Perfis tubulares metálicos 
4.1.2. PRÉ-TRATAMENTO: Executado com desengraxante, decapagem para remoção de 

oxidações e fosfotização 
4.1.3. TIPOLOGIA: Conforme indicado em projeto. 
4.1.4. DIMENSÕES/QUANTIDADE: Conforme relação de esquadrias do projeto arquitetônico.  
4.1.5. FIXAÇÃO: Chumbadores 
4.1.6. COMPONENTES:  

4.1.6.1. Todos os componentes indicados no catálogo do Fabricante; 
4.1.6.2. Comando de alavanca fixado na própria esquadria; 
4.1.6.3. Vedações nos módulos móveis; 
4.1.6.4. Janelas completas com todas as ferragens e acessórios incluídos. 

4.2. EXECUÇÃO: 

4.2.1. As esquadrias de ferro deverão ser instaladas de acordo com as especificações e 
orientações do Fabricante do material utilizado. 

4.2.2. A instalação das esquadrias deverá ser executada obrigatoriamente por mão-de-obra 
especializada. 

4.2.3. Todos os perfis deverão ser protegidos até a entrega final das instalações. 

4.3. APLICAÇÃO: 

4.3.1. Fornecer e instalar conforme indicado em projeto arquitetônico. 

5. TIPO: Montantes da divisória do Autoatendimento  

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1.  REFERÊNCIA: TG 072 e TQ 017 (ALCOA). 
5.1.2.  MATERIAL: Alumínio. 
5.1.3.  ACABAMENTO: Anodizado.natural. 
5.1.4.  DIMENSÕES: Tubos 50 X 100 mm (TG 072) e 50 X 50 mm (TQ 017). 
5.1.5.  ACESSÓRIOS: 

5.1.5.1. Tipo: Ferragens conforme S –15.01. 
5.1.5.2. Tipo: Perfil U 16 mm (PU 004). 

5.2. FABRICANTE: Alcoa ou similar. 

5.3. APLICAÇÃO:  

5.3.1. Como montantes de sustentação e fixação das divisórias de vidro temperado do 
Autoatendimento. 

6. TIPO: Brise interno em alumínio 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

6.1.1. MATERIAL: Brise fixo em aluzinc.  
6.1.2. ESPESSURA: 0,4 e 0,5mm. 
6.1.3. MODELO: Luxalon H2/SL4. 
6.1.4. PAINEL: 84R (84mm de largura x 16mm de altura). 
6.1.5. PORTA PAINEL: Conforme ângulo de incidência solar H2 (60°) ou SL4 (45°). 
6.1.6. ACABAMENTO: Cor Gris invierno ref.: 7007 da Hunter Douglas ou similar. 
6.1.7. TEXTURA: Lisa. 
6.1.8. DIMENSÕES/ QUANTIDADE: ESPECIFICAR 
6.1.9. ESTRUTURA/FIXAÇÃO: Estrutura de suporte em tubos de metalon, mesmo 

acabamento dos painéis, a ser fixada na verga ou laje de concreto. Fixação dos porta 
painéis mediante o uso de rebites de alumínio. Fixação sob pressão do painel 84R no 
porta painel. 
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6.1.10. FABRICANTE: Hunter Douglas ou similar. 

6.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no Autoatendimento. 

7. TIPO: Brise de Alumínio Microperfurado 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

7.1.1. MATERIAL: Painel linear de alumínio com dimensão de 35 x 30 x 35mm, micro 
perfurado conforme detalhe de projeto, fixados sob pressão ao porta-painel auto-trava 
(estrutura de fixação), formando painéis contínuos. 

7.1.2. DIMENSÕES: Conforme projeto. 
7.1.3. COMPONENTES: Estrutura de fixação conforme especificação do fabricante. 
7.1.4. ACABAMENTO: Decapagem química, aplicação de camada de primer e pintura dupla 

face, com esmalte de base poliéster, com cura em alta temperatura (Sistema coil 
Coating). 

7.1.5. REFERÊNCIA: 
7.1.6. FABRICANTE: Refrax Forros e Fachadas Ltda. 
7.1.7. MODELO: RB 30 

7.2. APLICAÇÃO: Conforme Projeto Arquitetônico 

8. TIPO: Pórtico Autoatendimento BB padrão visual v isual High-Tech, conforme projeto anexo. 

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

8.1.1. Material: Tubo retangular em chapa de aço # 16 dobrada, 10 x 20 cm 
8.1.2. Referência: Desenho “Pórtico Autoatendimento BB”, em anexo. 
8.1.3. Acabamento: Pintura automotiva, Cor Prata Polar Metálico 97, com verniz poliuretano bi-

componente, brilho. Tintas Wanda. 
8.1.4. DIMENSÕES: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

8.1.4.1. Pórtico Simples 
8.1.4.2. Pórtico Duplo para duas portas 
8.1.4.3. Pórtico Duplo para três portas 

8.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no acesso ao Autoatendimento, conforme projeto arquitetônico. 

9. TIPO: Coluna de Identificação do Pórtico: 

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:\ 

9.1.1. MATERIAL: Estrutura - Chapa metálica galvanizada, Superfície – Policarbonato em 
bobina Branco Leitoso 2,4 mm, Ref. GE Lexan SGC – 100 Sheet 

9.1.2. REFERÊNCIA: “Manual de Sinalização Externa”, em anexo. 
9.1.3. ACABAMENTO: Estrutura - Pintura automotiva, cor Prata Polar Metálico 97, com verniz 

poliuretano bi-componente, brilho. Tintas Wanda. 
9.1.4. SUPERFÍCIE: policarbonato em bobina branco leitoso 2,4mm ref. GE Lexan SGC - 100 

Sheet com aplicação de película cast catálogo translúcidas 3M, ou similar, pela frente 
(por fora) conforme abaixo: 
9.1.4.1. Yellow (amarelo) - ref. 3630-015 – Pantone 108c ou similar; 
9.1.4.2. Sultan Blue (azul) - ref. 3630-157 – Pantone 286c ou similar. 

9.1.5. OBS.: A película amarela deve ser recortada 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 cuidando para que haja uma sobreposição de 1mm 
entre a película amarela e azul. Uma outra camada de película transparente deve ser 
aplicada sobre essas películas para proteção geral do letreiro.  

9.1.6. TEXTO: Autoatendimento. 
9.1.7. TIPOLOGIA: Alfabeto especial (altura 9 cm ). 

9.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na coluna de identificação do pórtico. 
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9.3. GARANTIA: O fornecedor deverá entregar à Fisca lização “termo de garantia”de 6 anos 
para as películas translúcidas auto adesivas, confo rme anexo. 

10. TIPO: Pórtico Espaço Estilo 

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

10.1.1. Material: Tubo retangular 25x48cm, em chapa de aço galvanizada # 16 dobrada, 
conforme detalhamento. 

10.1.2. Referência: LIC 71.3.986.9991, em anexo. 
10.1.3. Acabamento: Pintura automotiva, referência cromática: Pantone 645, cor Azul 

metalizado. 

10.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no acesso ao Espaço Estilo, conforme projeto arquitetônico. 

11. TIPO: Coluna de Identificação do Pórtico Estilo  

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

11.1.1. Material: Chapa # 16 com acabamento tipo aço escovado. 
11.1.2. Referência: LIC 71.3.986.9991, em anexo.. 
11.1.3. Impressão: Assinatura Estilo serigrafada na cor grafite. 

11.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na coluna de identificação do pórtico 

12. TIPO: Painel Sanduíche de Alumínio Composto 

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

12.1.1. TIPO: Revestimento em painel de ACM. 
12.1.2. MATERIAL: Painel sanduiche de duas chapas de alumínio de 0,3 a 0,5mm de espessura 

com núcleo de polietileno de baixa densidade, aderidas por termo fusão. 
12.1.3. ESPESSURA: 3mm. 
12.1.4. ACABAMENTO: Pintura contínua Coil-Coating, com resina à base de PVdF (Kynar 500), 

na cor Silver Metalica 
12.1.5. FABRICANTE: Belmetal/Alcan, se admitem produtos equivalentes fabricados pela Alcoa, 

Alucomat do Brasil e Alucobond.  

12.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

12.2.1. INSTALAÇÃO: Deverá ser instalada estrutura auxiliar com perfis de metalon, conforme 
detalhe em projeto arquitetônico. As placas deverão ser calandradas em forma de 
bandejas. A execução deverá ser feita por serralheiro credenciado, submetido a 
aprovação da FISCALIZAÇÃO DO BANCO.  

12.2.2. JUNTAS: As juntas deverão ser preechidas com silicone na cor PRATA. 

12.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme projeto. 

12.4. OBSERVAÇÃO: Não se admitem produtos em que as chapas sejam aderidas por colagem a frio.
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1. NORMAS: 

Conforme \MCE\P\15AAA01\01.EDT, P-15.AAA.01,  e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2. TIPO: Mola hidráulica aérea 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MODELO: Tipo MA 200 – Potência 3, com acessórios de instalação. 
2.1.2. PADRÃO/ACABAMENTO: Revestimento em esmalte sintético (poliuretano) na cor prata. 
2.1.3. FABRICANTE: Dorma ou similar. 
 

2.2. APLICAÇÃO:   

2.2.1. Fornecer e instalar nas portas conforme indicado em projeto arquitetônico. 

3. TIPO: Fechadura para portas de madeira 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MODELO: Fechadura tipo cilindro. 
3.1.2. ACABAMENTO: Cromado acetinado (CRA) 
3.1.3. ACESSÓRIOS:  

3.1.3.1. Maçaneta: Conjunto 235, maçaneta 235 CRA – Roseta 303 CRA, Linha Inova. 
3.1.3.2. Dobradiças: 03 (três) dobradiças, tipo anel e bola de aço, com acabamento 

anodizado natural polido. 
3.1.4. FABRICANTE: La Fonte ou similar. 

3.2. APLICAÇÃO:    

3.2.1. Fornecer e instalar em todas as portas de madeira, conforme indicado em projeto 
arquitetônico. 

4. TIPO: Fechadura para portas metálicas 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MODELO: Fechadura tipo tetra. 
4.1.2. ACABAMENTO: Cromo acetinado (CRA). 
4.1.3. ACESSÓRIOS :  

4.1.3.1. Maçaneta: Maçaneta 233 CRA – Roseta 303 CRA, Interno , Linha Inova, haste 
com regulagem Micrométrica. 

4.1.3.2. Dobradiças: 3 (três) dobradiças, tipo anel e bola de aço, com acabamento 
cromo acetinado.  

4.1.4. FABRICANTE: La Fonte ou similar. 

4.2. APLICAÇÃO:  Fornecer e instalar: 

4.2.1. Na Tesouraria; 
4.2.2. Na Saida de Emergência. 

5. TIPO: Puxador Horizontal 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. MATERIAL: Tubo de aço inoxidável ∅  1 ½”, espessura da parede 1, 5mm. 
5.1.2. COMPLEMENTOS: Executar flange/canopla nas duas extremidades para fixação na 

porta. 
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5.1.3. COMPRIMENTO: 45cm.  
5.1.4. NORMA: Conforme NBR 9050/2004. 
5.1.5. ACABAMENTO: Aço escovado.  
5.1.6. FIXAÇÃO: Posição conforme padrão em anexo, pelo lado contrário ao do sentido de 

abertura da porta a uma distância mínima desta de 4cm da face interna da barra. 
5.1.7. FABRICANTE: PHD Systems ou similar. 

5.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar: 

5.2.1. Na porta de aceso ao sanitário acessível. 

6. TIPO: Puxador Vertical 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

6.1.1. MATERIAL: Tubo de aço inoxidável tipo alça. 
6.1.2. QUANTIDADE: 01 par por folha. 
6.1.3. ACABAMENTO: Aço escovado.  
6.1.4. REFERÊNCIA: Cód. 376. 
6.1.5. FABRICANTE: Dorma ou similar. 

6.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar: 

6.2.1. Nas porta de vidro do temperado, conforme indicado em projeto arquitetônico. 

7. TIPO: Mola hidráulica de piso 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

7.1.1. Modelo: Tipo - BTS 75 V – sem trava a 90º. 
7.1.2. Conjunto por folha: 1 (um) conjunto. 
7.1.3. Fabricante: Dorma ou similar. 

7.2 APLICAÇÃO: Nas portas de vidro temperado do pórtico, de acesso frontal e outras conforme 
indicado em projeto. 
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1. NORMAS: 

Conforme \MCE\P\15AAA01\01.EDT, P-15.AAA.01 e mais o adiante especificado a título de 
complementação. 

2. Para porta do Pórtico Autoatendimento BB 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. FABRICANTE: Automatiza ou similar. 
2.1.2. TIPO: Kit ATM Bancário – fechadura eletromagnética com força de atraque nominal 

mínima de 150 kgf, placa de controle, adesivo de orientação para abertura de porta, 
chapa de acabamento, botão de acionamento, suporte de fixação, fonte de alimentação 
ininterrupta e bateria. 

2.1.3. DOBRADIÇAS: Tipo pivô (superior), cromados, da Linha 3000 – Blindex, da linha Santa 
Marina ou similar. 

2.1.4. BOTOEIRA: Fornecer e instalar botoeira, padrão Banco do Brasil, fabricante VBN Painéis 
ou similar. 

2.1.5. PUXADORES: Tubo de aço inoxidável tipo alça, conforme S -14.01. 

2.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na porta do pórtico Autoatendimento BB. 

3. Para porta de Acesso Frontal 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. TIPO: Fechadura de centro e contra-fechadura de centro, tipo “cilindro”, cromada, com 
lingüeta comum, da linha 3000 – Blindex, da linha Santa Marina ou similar. 

3.1.2. DOBRADIÇAS: Tipo pivôs (superior e inferior), cromados, da linha 3000 – Blindex, da 
linha Santa Marina ou similar. 

3.1.3. PUXADORES: Tubo de aço inoxidável tipo alça, conforme S -14.01. 

3.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas portas (02 folhas) de acesso ao ambiente de 
Autoatendimento. 

4. Para porta de Bloqueio da PGDM (porta de correr)  

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. TIPO: Fechadura tipo bico de papagaio (ref.1510) e contrafechadura (ref. 1511) com 
respectivas capas, cromadas, da linha 1000 da Santa Marina ou similar. 

4.1.2. TRILHO: Trilho superior ref. 1041, roldanas ref. 1125 e trilho guia inferior ref. 1034, linha 
1000, da Santa Marina ou similar. 

4.1.3. PUXADORES: Existentes na própria fechadura. 

4.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na porta de bloqueio da PGDM. 

5. Para Porta Alternativa 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. TIPO: Fechadura de centro e contra-fechadura de centro, tipo “cilindro”, cromada, com 
lingüeta comum e fechadura de piso com capuchinho para trinco ou fechadura da Linha 
3000 – Blindex, da linha Santa Marina ou similar. 

5.1.2. DOBRADIÇAS: Tipo pivôs (superior e inferior), cromados, da Linha 3000 – Blindex, da 
linha Santa Marina ou similar. 

5.1.3. PUXADORES: Tubo de aço inoxidável tipo alça, conforme S -14.01.  
OBS.: Para porta remanejada com puxador de madeira substituir por puxador circular incolor, em 
vidro temperado 8mm, com 115mm de diâmetro, com prolongador de alumínio.  

5.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na porta Alternativa. 
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1. DEFINIÇÃO 

1.1. Por vidro de segurança temperado entende-se o vidro plano com superfícies perfeitamente 
polidas, apresentando alta resistência conferida por processo de têmpera. 

1.2. Não será admitida a utilização de vidros “retemperados” (aqueles que, após terem passado pelo 
processo da têmpera, tenham sido destemperados e temperados novamente). 

2. NORMAS 

2.1. Conforme MCE\P\16AAA01\01.EDT, P-16.AAA.01,E-VID.03,\MCE\P\16PLA01\01.EDT, P-
16.PLA.01. 

2.2. Os vidros temperados devem obedecer às seguintes normas da ABNT, em especial ao disposto 
no MB-1617/81 - Vidros de segurança - determinação dos afastamentos quando submetidos à 
verificação dimensional (NBR-7334). 

3. FABRICANTES/PRODUTOS 

São considerados análogos os produtos fabricados por: 

3.1. Cia. Vidraçaria Santa Marina, sob a marca "Vitrage"; 

3.2. Santa Lúcia Cristais Blindex Ltda., sob a marca "Blindex;  

3.3. Vicoplex Indústria e Comércio, sob a Marca “Vicoplex”; 

3.4. Regionais desde que apresentem atestado de qualidade equivalente emitido por Órgão oficial.  

4. ESTRUTURA DOS PAINÉIS 

4.1. O painel de vidros deverá ser autoportante (vidros fixados uns aos outros com as respectivas 
ferragens). Caso necessário, poderá o CONSTRUTOR utilizar-se de estrutura para apoio dos 
vidros; porém o Construtor deverá previamente apresentar à Fiscalização do Banco o projeto 
executivo para sua aprovação. Essa estrutura será composta por perfis de alumínio anodizado 
natural e com seção retangular, com medidas não inferiores a 5 x 10 cm. Os montantes de 
alumínio irão obrigatoriamente do piso à laje, onde serão fixados, atravessando forros porventura 
existentes (os quais deverão ser recompostos). 

5. TIPO: Vidro Temperado Liso Transparente  

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. COR: Incolor. 
5.1.2. ESPESSURA: 10 mm. 
5.1.3. PAINÉIS: Autoportante. 
5.1.4. FABRICANTE: Santa Marina, Blindex ou similar. 
5.1.5. FERRAGENS: Conforme capítulo S-15.0, retromencionado. 

5.2. EXECUÇÃO 

5.2.1. Assentamento: conforme recomendações do fabricante e detalhes em projeto de 
arquitetura. 

5.3. APLICAÇÃO DAS PORTAS :  

5.3.1. Porta do Pórtico Auto Atendimento BB – 90 x 210cm; 
5.3.2. Porta de Acesso Auto Atendimento – 160/180/200 x 210cm conforme especificado no 

projeto arquitetônico; 
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5.3.3. Porta de Bloqueio da PGDM – 80 x210cm; 
5.3.4. Porta Alternativa – 90 x 210cm. 

5.4. APLICAÇÃO DOS PAINÉIS: Fornecer e instalar conforme detalhado no projeto de arquitetura,  
com utilização de perfis “I” 5 x 10 cm, cor alumínio natural e vedação em silicone para fixação.
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1. NORMAS 

Conforme P-16.AAA.01 e E-VID.02. 

2. TIPO: Vidro Cristal  

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. Tipo: Cristal Nacional. 
2.1.2. Espessura: 4mm e 6mm. 
2.1.3. Assentamento: Conforme recomendações do fabricante e detalhes em projeto de 

arquitetura. 
2.1.4. Fabricante: Vidraçaria local. 

2.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicado em projeto. 

3. TIPO: Vidro Miniboreal 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. Cor: Incolor. 
3.1.2. Espessura: 4mm. 
3.1.3. Assentamento: Conforme recomendações do fabricante e detalhes em projeto de 

arquitetura. 
3.1.4. Acabamento: Miniboreal. 
3.1.5. Fabricante: Cia. Vidraria Santa Marina ou similar. 

3.2. APLICAÇÃO: Nas esquadrias dos sanitários conforme indicado em projeto. 

4. TIPO: Laminado  

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1.1. TIPO: vidro laminado refletivo prata GA-002 8mm PN-114 
4.1.2. ESPESSURA: 5 + 5 mm. 
4.1.3. ASSENTAMENTO: Conforme recomendação do fabricante e item 04, retro. 
4.1.4. FABRICANTE: Cebrace. 

4.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicado no projeto arquitetônico. 

5. TIPO: Vidro temperado serigrafado 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. Tipo: Temperado serigrafado 
5.1.2. Espessura: 10mm e 15mm 
5.1.3. Cor: Azul, Amarelo, Preto e Fosco 
5.1.4. Assentamento: Conforme recomendações do fabricante e detalhes em projeto de 

arquitetura. 
5.1.5. Fabricante: Vidraçaria local. 

5.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicado em projeto. 

Nota técnica: No processo de produção, o vidro cerigrafado recebe a aplicação de tinta vitrificada, 
passando na sequência por um processo de têmpera, que permite que a tinta depositada faça parte da 
“massa” do vidro. 
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6. TIPO: Vidro temperado 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

6.1.1. Tipo: Temperado 
6.1.2. Espessura: 19mm 
6.1.3. Cor: Incolor 
6.1.4. Assentamento: Conforme recomendações do fabricante e detalhes em projeto de 

arquitetura. 
6.1.5. Fabricante: Vidraçaria local. 

6.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicado em projeto. 

7. TIPO: Divisória móvel deslizante em vidro temper ado suspenso 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Divisória móvel deslizante multidirecional composta de painéis 
de vidro temperado suspenso, estrutura metálica auxiliar, trilho, conjunto de fixação, inclusive 
instalação, referência: modelo Wall System, da Hufcor. 

7.1.1. FABRICANTE: Hufcor 
7.1.2. MODELO: Glasswall - Frameless 
7.1.3. ALTURA: conforme indicado no projeto arquitetônico. 
7.1.4. PORTAS E PAINÉIS: Vidro temperado 10mm. 

7.2. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 

8. TIPO: Divisória móvel deslizante em vidro temper ado suspenso 

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Divisória móvel deslizante multidirecional composta de painéis 
de vidro temperado suspenso, estrutura metálica auxiliar, trilho, conjunto de fixação, inclusive 
instalação, referência: modelo HSW, da Dorma. 

8.1.1. FABRICANTE: Dorma 
8.1.2. MODELO: HSW 
8.1.3. ALTURA: conforme projeto 
8.1.4. PORTAS E PAINÉIS: Vidro temperado 10mm. 

8.2. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 

9. TIPO: Divisória móvel deslizante em vidro temper ado suspenso 

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Divisória móvel deslizante multidirecional composta de painéis 
de vidro temperado suspenso, estrutura metálica auxiliar, trilho, conjunto de fixação, inclusive 
instalação, referência: SL 25 XXL, da Solarlux. 

9.1.1. FABRICANTE: Solarlux 
9.1.2. MODELO: SL 25 XXL 
9.1.3. ALTURA: conforme projeto 
9.1.4. PORTAS E PAINÉIS: Vidro temperado 10mm. 

9.2. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto arquitetônico. 



DINOP / CENOP LOG CURITIBA ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇ OS S-17.01 
PINTURAS - 17 

Diversos 
 

 

 
SETEMBRO/2015 DIVERSAS BB   109/190
 

2. NORMAS 

Conforme P-17.AAA.01. 
Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser substituído pelas marcas Renner ou 
Suvinil, desde que as cores do catálogo “Language of Colors” (máquina de mistura multicromática) sejam 
reproduzidas por espectrofotómetro (equipamento de leitura e identificação de cores, disponível 
gratuitamente em lojas de tintas). 

3. TIPO: Acrílica  

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. TIPO: Tinta acrílica (Coral Plus Color Service) 
3.1.2. COR: Conforme indicado em projeto : 

3.1.2.1. Branco Neve (laje e forro de gesso), 
3.1.2.2. Cinza ref. 1266P (claro – para interior), 
3.1.2.3. Cinza ref. 1276P (claro – para fachada), 
3.1.2.4. Cinza ref. 1278P (médio – para fachada), 
3.1.2.5. Cinza ref.1284F (escuro – para marquise como fundo de letreiro), 
3.1.2.6. Azul Barroco ref. 70BG 44/129 - cartela Coral Dulux (parede do fundo do 

Atendimento). 
3.1.3. ACABAMENTO: Fosco. 
3.1.4. FABRICANTE: Tintas Coral ou similar. 

3.2. TRATAMENTO PRÉVIO: 

3.2.1. Superfícies de gesso, concreto e blocos de cimento:  lixar e eliminar o pó. Aplicar 
previamente Fundo Preparador de Paredes; 

3.2.2. Reboco novo : aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó. 
Aplicar Selador Acrílico. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total 
do reboco, aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes Coral; 

3.2.3. Reboco fraco, caiação e partes soltas : lixar e eliminar o pó e partes soltas. Aplicar 
Fundo Preparador de Paredes. Imperfeições acentuadas na superfície: lixar e eliminar o 
pó. Corrigir com Massa Acrílica (exteriores) ou Massa Corrida Coralar (interiores); 

3.2.4. Partes mofadas : lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 
horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem; 

3.2.5. Superfícies com brilho : lixar e eliminar o pó e o brilho. Limpar com pano umedecido 
com água e aguardar a secagem; 

3.2.6. Superfícies com gordura ou graxa : lavar com solução de água e detergente neutro e 
enxaguar. Aguardar a secagem; 

3.2.7. Superfícies em bom estado : lixar e eliminar o pó; 
3.2.8. Superfícies com umidade : identificar a origem e tratar de maneira adequada. 

3.3. EMASSAMENTO: Nas alvenarias novas, forro de gesso e divisórias de gesso acartonado - duas 
demãos com Coral massa acrílica. Sobre a massa acrílica, previamente à pintura de 
acabamento, aplicar uma demão de Coral Selador acrílico. Nas alvenarias existentes onde 
houver necessidade de regularização de superfície e “obturar” furos. 

3.4. PINTURA DE ACABAMENTO: 

3.4.1. Nº de demãos: Deverão ser aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias para se 
obter um perfeito acabamento, sendo 02 (duas) no mínimo. 

3.4.2. Demão subseqüente: mínimo 6 horas. 

3.5. APLICAÇÃO:  

3.5.1. Todas as paredes de alvenaria e divisórias de gesso do interior da agência; 
3.5.2. Todas as fachadas e muros; 
3.5.3. Outros trechos de alvenaria danificados em caso de reforma. 
3.5.4. Forros de gesso; 
3.5.5. Laje de forro rebocada; 
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Obs.: Nas paredes externas, lajes e marquises, previamente à pintura externa, executar lavagem 
com jato d’água de alta pressão.  

4. TIPO: Textura Acrílica  

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. TIPO: Textura Acrílica Coral. 
4.1.2. COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica modificada, pigmentos, etc. 
4.1.3. COR: Branco Neve. 
4.1.4. EFEITOS: Aspectos das superfícies conforme indicado em projeto. 
4.1.5. ACABAMENTO: Fosco. 
4.1.6. FABRICANTE: Tintas Coral ou similar. 

4.2. TRATAMENTO PRÉVIO: Conforme item 2.2 retromencionado.  

4.3. PINTURA DE ACABAMENTO: Conforme item 2.4 retromencionado. 

4.4. APLICAÇÃO:  

4.4.1. Fornecer e aplicar nas paredes existentes como recomposição e no mesmo padrão 
existente. 

4.4.2. Fornecer e aplicar nos demais locais indicados em projeto arquitetõnico 

5. TIPO: Esmalte Sintético – Pintura sobre madeira 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1.1. TIPO: Coralit. 
5.1.2. COR: Cinza ref. 1266P. 
5.1.3. ACABAMENTO: Acetinado. 
5.1.4. FABRICANTE: Tintas Coral ou similar. 

5.2. TRATAMENTO PRÉVIO: Remover vestígios de poeira e gordura; lixar a superfície para remoção 
de farpas e aplicar massa para madeira, em camadas finas e sucessivas, para corrigir as 
imperfeições. Após a massa ter secado, lixar até que a superfície esteja totalmente nivelada e 
lisa. Aplicar uma demão de fundo sintético nivelador branco. Depois de seco,  lixar e eliminar o 
pó para posterior aplicação da tinta esmalte. 

5.3. PINTURA DE ACABAMENTO: Conforme item 2.4 retromencionado. 

5.4. APLICAÇÃO: 

5.4.1. Nas portas de madeira; 
5.4.2. Nos rodapés de madeira. 
5.4.3. Demais locais indicados em projeto arquitetônico. 

6. TIPO: Esmalte Sintético - Pintura sobre Superfíc ies Metálicas 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

6.1.1. PADRÃO: Esmalte Sintético. 
6.1.2. COR: Cinza ref. 1276P. 
6.1.3. ACABAMENTO: Fosco. 
6.1.4. FABRICANTE: Tintas Coral similar. 

6.2. TRATAMENTO PRÉVIO:  A superfície deverá estar perfeitamente limpa e seca, isenta de 
poeira, mofo e manchas de gordura. Havendo pontos oxidados, lixar, raspar, eliminando-os. 
Aplicar Zarcão. Em superfícies novas aplicar Zarcão sempre. Em chapas galvanizadas aplicar 
previamente Super Galvite Sherwin Williams; 

6.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar : 
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6.3.1. Portas metálicas; 
6.3.2. Grades novas para janelas dos sanitários; 
6.3.3. Mastros para bandeiras; 
6.3.4. Corrimão e guarda corpo; 
6.3.5. Demais locais indicados em projeto arquitetõnico 

7. TIPO: Automotiva 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

7.1.1. TIPO: Automotiva. 
7.1.2. COR: Prata Polar Metálico 97. 
7.1.3. ACABAMENTO: Aplicar duas demãos de verniz poliuretano bi-componente, acabamento 

brilhante. 
7.1.4. FABRICANTE: Tintas Wanda ou similar. 

7.2. TRATAMENTO PRÉVIO: 

7.2.1. Executar limpeza de óleos e gorduras com thinner; 
7.2.2. Para correção de imperfeições na superfície aplicar massa plástica automotiva; 
7.2.3. Aplicar uma demão de fundo PU de alta resistência para pintura automotiva. 

7.3. APLICAÇÃO: 

7.3.1. Pórtico de acesso. 
7.3.2. Painel de fixação do letreiro da fachada; 

8. TIPO: Pintura de piso 

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

8.1.1. TIPO: Acrílica. 
8.1.2. COR: Referência – Plastimper 

8.1.2.1. Amarelo   
8.1.2.2. Azul  
8.1.2.3. Branco 

8.1.3. NÚMERO DE DEMÃOS: 03 (três). 
8.1.4. FABRICANTES: Plastimper, Novacor, Coral Piso, Sulvinil Piso ou similar. 

8.2. APLICAÇÃO: 

8.2.1. Símbolo Internacional de Acessibilidade (pintura de acordo com a NBR 9050). 

9. TIPO: Super galvite 

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

9.1.1. TIPO: Fundo especial indicado para promover aderência sobre superfícies de aço 
galvanizado e chapas zincadas. 

9.1.2. COR: Branco. 
9.1.3. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

9.1.3.1.  Em superfícies novas: efetuar leve lixamento com lixa para 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.  

9.1.3.2. 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. 

9.1.4. NÚMERO DE  DEMÃOS: 02 (duas). 
9.1.5. ACABAMENTO: Fosco. 
9.1.6. FABRICANTE: Sherwin Williams ou similar. 
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9.2. APLICAÇÃO: Superfícies metálicas indicadas em projeto. 

10. TIPO: Texturizado GRAFFIATO – pré-fabricado 

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

10.1.1. MATERIAL: resina vinílico-acrílica com cristais de quartzo. 
10.1.2. CORES/CÓDIGO: Especificação conforme projeto 
10.1.3. FABRICANTE: Apresentar fabricante para a FISCALIZAÇÃO 

10.2. EXECUÇÃO: 

10.2.1. SUBSTRATO: Emboço e reboco, traço 1:3 (cimento e areia) 

10.3. APLICAÇÃO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

11. TIPO: Látex PVA  

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

11.1.1. TIPO: Coral Dulux Coralmu 
11.1.2. COR: Branco neve ref. 001 e Preto ref 008 
11.1.3. ACABAMENTO: FOSCO 
11.1.4. FABRICANTE: Tintas CORAL ou similar 

11.2. TRATAMENTO PRÉVIO:  

11.2.1. Lavar, raspar, escovar a superfície, eliminando as partes soltas, poeira, manchas de 
gordura, sabão ou mofo. 

11.2.2. Aplicação direta sobre o gesso ou laje; 
11.2.3. Selador: Aplicar uma demão do Coralgesso diluído em até 50% com água potável; 
11.2.4. Emassamento (apenas para superfícies novas): Revestimentos novos - 02 duas demãos 

com Coral massa corrida. Após aplicar Coralgesso diluído em até 50% com função de 
selante. 

11.3. PINTURA DE ACABAMENTO 

11.3.1.  A superfície a ser pintada deverá estar perfeitamente limpa e seca, isenta de qualquer 
sujeira e umidade; 

11.3.2. A pintura deverá ser feita com a utilização de rolo de lã de pelo baixo; 
11.3.3. Nº de demãos: 02, no mínimo, diluição com água potável entre 10 e 20% 
11.3.4. Demão subseqüente: mínimo 4 horas.  

11.4. APLICAÇÃO: Nas lajes dos ambientes: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

12. TIPO: Pintura impermeabilizante sobre superfíci e de concreto com duas demãos de sistema 
duplo epóxi  

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

12.1.1. TIPO: Pintura impermeabilizante com sistema duplo epóxi-poliuretano, aplicação de duas 
demãos 

12.1.2. ACABAMENTO: Aplicar uma demão de primer, uma demão do verniz diluído e outras 
duas demãos do verniz poliuretano alifático bicomponente sem diluição. 

12.1.3. REFERÊNCIA:  
12.1.3.1. – Verniz: Denverniz PU Alifático, ou similar; 
12.1.3.2.  - Solvente: Denversolvente 500 ou similar; 
12.1.3.3.  - Primer: Denverniz Acqua, ou similar; 

12.2. TRATAMENTO PRÉVIO: 

12.2.1. Para aplicação em concreto aparente, executar o lixamento mecânico preliminar, 
estucamento e lixamento fino, limpeza do substrato e desumidificação do substrato; 
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12.2.2. Aplicar uma demão de “Primer” selador; 
12.2.3. Após o “Primer” aplicar uma demão do verniz diluído e depois duas demãos do verniz 

sem diluição. 

12.3. APLICAÇÃO:  em superfícies de concreto aparente, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

13. TIPO: Pintura Estêncil Epóxi 

13.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Esmalte catalisável para superfícies de reboco, concreto, 
azulejos, pisos, metais ferrosos e madeira não resinosas. Possui grande durabilidade, resistente 
à umidade e a abrasão, com ótima dureza e aderência. 

13.2. COMPOSIÇÃO: resina epóxi, hidro-carbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos 
orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos (não contém benzeno)  

13.3. COR: Conforme indicado em projeto 

13.4. ACABAMENTO: Brilhante 

13.5. NÚMERO DE DEMÃOS: No mínimo 2 (duas), até o perfeito recobrimento. 

13.6. DILUIÇÃO: Conforme indicação do fabricante. 

13.7. REFERÊNCIA:  Suvinil Epóxi , da fabricante Suvinil ou similar. Para esse fabricante faz-se 
necessária à adição de catalisador epóxi, referência Suvinil Catalisador Epóxi 

13.8. TRATAMENTO PRÉVIO:  A superfície deverá estar perfeitamente limpa e seca, isenta de 
poeira, mofo e manchas de gordura; 

13.9. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Entende-se por estêncil a técnica utilizada para ap licação de desenhos ou ilustrações que 
podem representar um número, letra, símbolo ou qual quer outra forma ou imagem figurativa . 
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1. NORMAS 

Conforme P-18.ENC.01 e estrita observância às recomendações do fabricante. 

2. Tipo: Manta Vinílica - Limpeza, Impermeabilizaçã o e Enceramento 

2.1. Tratamento Manual: 

2.1.1. Varrer o piso com mop pó ou vassoura de pelo; 
2.1.2. Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC (ou similar), diluindo 01 tampa 

(50 ml) em 10 litro de água ou, se existir cera no piso, utilizar o REMOVEDOR FADEMAC 
(ou similar) diluindo 05 tampas (10 ml) para 01 litro de água. Esfregar o piso com 
vassoura macia ou esponja de limpeza e, caso existam manchas localizadas difíceis de 
sair, utilizar o removedor novamente. 

2.1.3. Enxaguar utilizando rodo e pano limpo ou mop água e deixar secar totalmente. 
2.1.4. Aplicar uma camada do SELADOR FADEMAC (ou similar) e duas camadas finas da 

CERA ACRÍLICA FADEMAC (ou similar) com pano úmido e rodo ou mop cera, 
uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada.  

2.1.5. Esperar pelo menos 2 horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de 
liberar o local para o tráfego. 

2.2. Tratamento com Máquina de Limpeza: 

2.2.1. Varrer o piso com mop pó ou vassoura de pelo; 
2.2.2. Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC (ou similar), diluindo 01 tampa 

(50 ml) em 10 litro de água, utilizando enceradeira industrial e disco verde ou, se existir 
cera no piso, utilizar o REMOVEDOR FADEMAC (ou similar) diluindo 05 tampas (10 ml) 
para 01 litro de água, utilizando enceradeira industrial e disco preto. 

2.2.3. Recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop 
água. 

2.2.4. Após secar, aplicar uma camada do SELADOR FADEMAC (ou similar) e duas ou três 
camadas da CERA ACRÍLICA FADEMAC (ou similar) deixando secar no mínimo 30 
minutos entre as camadas. 

2.2.5. Esperar pelo menos 2 horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de 
liberar o local para o tráfego. 

2.3. APLICAÇÃO: Aplicar em todos os pisos vinílicos propostos nos ambientes: conforme indicado no 
projeto arquitetônico. 

OBSERVAÇÃO: No caso de aplicação de outros produtos , similares aos referenciados deverão 
ser observadas rigorosamente as instruções de uso d os respectivos fabricantes . 

3. Tipo: Paviflex - Limpeza, Impermeabilização e En ceramento 

3.1. Tratamento Manual: 

3.1.1. Varrer o piso com mop pó ou vassoura de pelo; 
3.1.2. Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC (ou similar), diluindo 01 tampa 

(50 ml) em 10 litro de água ou, se existir cera no piso, utilizar o REMOVEDOR FADEMAC 
(ou similar) diluindo 05 tampas (10 ml) para 01 litro de água. Esfregar o piso com 
vassoura macia ou esponja de limpeza e, caso existam manchas localizadas difíceis de 
sair, utilizar o removedor novamente. 

3.1.3. Enxaguar utilizando rodo e pano limpo ou mop água e deixar secar totalmente. 
3.1.4. Aplicar três camadas de CERA ACRÍLICA FADEMAC (ou similar) com pano úmido e 

rodo ou mop cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada 
camada.  

3.1.5. Esperar pelo menos 2 horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de 
liberar o local para o tráfego. 
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3.2. Tratamento com Máquina de Limpeza: 

3.2.1. Varrer o piso com mop pó ou vassoura de pelo; 
3.2.2. Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC (ou similar), diluindo 01 tampa 

(50 ml) em 10 litro de água, utilizando enceradeira industrial e disco verde ou, se existir 
cera no piso, utilizar o REMOVEDOR FADEMAC (ou similar) diluindo 05 tampas (10 ml) 
para 01 litro de água, utilizando enceradeira industrial e disco preto. 

3.2.3. Recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop 
água. 

3.2.4. Após secar, aplicar três camadas da CERA ACRÍLICA FADEMAC (ou similar) deixando 
secar no mínimo 30 minutos entre as camadas. 

3.2.5. Esperar pelo menos 2 horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de 
liberar o local para o tráfego. 

3.3. APLICAÇÃO: Aplicar em todos os pisos vinílicos propostos nos ambientes: conforme indicado no 
projeto arquitetônico. 

OBSERVAÇÃO: No caso de aplicação de outros produtos , similares aos referenciados deverão 
ser observadas rigorosamente as instruções de uso d os respectivos fabricantes . 

 



DINOP / CENOP LOG CURITIBA ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇ OS S-19.01 
INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA – 19 

Geral 
 

 

 
SETEMBRO/2015 DIVERSAS BB   116/190
 

1. GERAL 

1.1. Estas especificações têm por objetivo estabelecer características técnicas mínimas das 
Instalações Elétricas, Telefônicas/Lógicas, CFTV e Alarme para a agência em questão, descrita 
no primeiro capítulo do presente caderno (PRELIMINARES). 

1.2. Destaca-se desde já que a padronização das Instalações Elétricas, Telefônicas/Lógicas, CFTV e 
Alarme no Banco do Brasil S.A. é regulada pelo PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS, 
anexo das presentes especificações e parte integrante destas, cuja leitura e total conhecimento é 
de fundamental importância. 

1.3. Sem prejuízo do contido no PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS a presente especificação 
define particularidades a serem observadas na presente obra e reforça alguns itens com o 
objetivo de evitar o refazimento de instalações e serviços por inobservância do padrão atual. 

1.4. Nos casos de divergência entre a presente especificação e o PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS” prevalece a presente em função da sua especificidade. 

1.5. Os seguintes equipamentos, no que diz respeito à infraestrutuda das Instalações Elétricas, 
Telefônicas/Lógicas, CFTV e Alarme, serão fornecidos pela CONTRATANTE: 

1.5.1. Racks para a SALA ON LINE; 
1.5.2. NO BREAKs e bancos de baterias com os gabinetes para toda a agência; 
1.5.3. MODEMs, roteadores, microcomputadores e impressoras; 
1.5.4. DVR para o sistema de CFTV; 
1.5.5. Câmeras, lentes e suportes de câmeras do sistema de CFTV; 
1.5.6. Fontes de alimentação das câmeras do sistema de CFTV; 
1.5.7. Chaveador de monitor, mouse e teclado; 
1.5.8. Central telefônica; 
1.5.9. Central de alarme com sensores, sirenes, teclados e acionadores; 
1.5.10. PGDM (porta giratória detectora de metais). 

1.6. Os equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE serão entregues montados porém a 
interligação entre as várias partes e sistemas ficará a cargo da CONTRATADA. 

1.7. Todos os demais materiais e equipamentos referentes à infraestrutura das Instalações Elétricas, 
Telefônicas/Lógicas, CFTV e Alarme serão de fornecimento da CONTRATADA, bem como o 
transporte horizontal e vertical dos materiais equipamentos na obra. 

1.8. Toda a mão de obra para a implementação da infraestrutura das Instalações Elétricas, 
Telefônicas/Lógicas, CFTV e Alarme está a cargo da CONTRATADA, que para tal deverá utilizar 
mão de obra especializada, sob responsabilidade, direção e supervisão de Engenheiro Eletricista 
que possua CAT (Certidão de Acervo Técnico) do CREA em obras de característica e porte 
semelhante. A firma responsável pela execução deverá ser, com experiência comprovada, com 
mão de obra e ferramental em conformidade com a NR-10 (ver item 17.9.3 da 1a. PARTE do 
PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS). 

1.9. Toda a infraestrutura (tubulação e calhas) deverá ser executada acompanhada das conexões de 
fábrica e fixadas conforme determinado no PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS. Observa-
se que nos preços das composições do orçamento estimado já está considerada a aplicação 
destes acessórios, conexões e elementos de fixação, estimado com base em série histórica de 
obras anteriores. Os itens que foram incluídos nos preços dos eletrodutos, dutos de alumínio, 
eletrocalhas, perfilados, leitos para cabos etc., foram: 

1.9.1. Caixas de derivação; 
1.9.2. Derivação final, lateral etc.; 
1.9.3. Caixas de passagem; 
1.9.4. Braçadeiras; 
1.9.5. Parafusos, buchas, chumbadores e arruelas; 
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1.9.6. Cantoneiras (L, ZZ etc.); 
1.9.7. Conduletes; 
1.9.8. Conector reto com parafuso de aperto; 
1.9.9. Curvas (45 o , 90o, 180 o  etc.); 
1.9.10. Desvios para dutos; 
1.9.11. Flanges; 
1.9.12. Junções de dutos e eletrocalhas (tipo T, X etc.); 
1.9.13. Reduções; 
1.9.14. Suportes para eletrocalhas, dutos, perfilados etc.; 
1.9.15. Tala para emenda interna de eletrocalhas, dutos, perfilados etc.; 
1.9.16. Vergalhões; 
1.9.17. Tampões finais. 

1.10. A caixa de embutir em alumínio fundido, para 2 tomadas elétricas e 2 tomadas RJ45, a ser 
utilizada nos pontos localizados no piso, em vista de se alto custo, não foram incluídas no preço 
das tubulações e calhas, devendo ser orçadas à parte. 

1.11. A CONTRATADA executará ainda trabalhos complementares e/ou correlatos às instalações 
elétricas em geral, tais como: rasgos e recomposições de alvenaria, forros falsos, pisos, etc., 
bem como arremates decorrentes das instalações elétricas, de telecomunicações e para a rede 
lógica, igualmente sem qualquer custo extraordinário à CONTRATANTE. 

1.12. Deverá a CONTRATADA diponibilizar as instalações de infraestrutura em operação, efetuando 
ajustes, regulagens e programações necessárias ao perfeito desempenho e funcionamento das 
instalações e sistemas. 

1.13. A CONTRATADA será responsável pela anotação nas plantas das divergências e/ou 
complementações introduzidas durante a construção e montagem do projeto para posterior 
apresentação do “As Built”. 

1.14. As especificações, plantas e os detalhes apresentados, serão seguidos com toda a fidelidade, 
podendo a fiscalização impugnar serviços de montagens de quadros, estruturas, equipamentos, 
instalações, pinturas, acabamentos etc., que não condigam com as mesmas. 

1.15. Em caso de impugnação, a CONTRATADA obriga-se a refazer os serviços e fornecer novos 
materais, sem ônus para a CONTRATANTE. 

1.16. A CONTRATADA deverá manter sempre na obra as cópias das plantas elétricas, lógica/telefonia, 
CFTV, alarme etc., onde serão anotadas, com caneta na cor “vermelha”, todas as tubulações e 
caixas de passagem eliminadas ou acrescidas no decorrer do serviço de modo que se permita a 
verificação dessas alterações, por parte da fiscalização, além de possibilitar a futura atualização 
dos projetos a cargo da CONTRATADA. 

1.17. Ao final dos serviços, para efeito da emissão do Termo Recebimento Provisório da obra, a 
CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE as plantas devidamente atualizadas das 
instalações, em arquivo digital do AutoCad 2000, 2002 ou 2004. Nesta ocasião deverá também 
ser entregue um jogo completo de cópias plotadas em papel sulfite na escala 1:50. 

1.18. Os serviços de desenho, descritos no item anterior, deverão ser executados por pessoal 
especializado na área. 

1.19. No caso de divergências entre as especificações e as plantas, as dúvidas serão dirigidas ao 
CENOP LOG/CURITIBA (PR). 

1.20. Estas especificações, bem como as plantas, farão parte integrante do contrato firmado entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
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1. CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA  

1.1. Este item complementa e esclarece a 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS, 
sem prejuízo das demais informações contidas no caderno. 

1.2. Destaca-se para maior clareza o contido no item 1.5 da 1a. PARTE do PLANO DE 
AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS” que diz: “O projeto e as especificações técnicas de infraestrutura 
de cabos de comunicação, tubulação, caixas de passagem e distribuição, tomadas e painéis de 
conexão deverão considerar sistema de  categoria 5e”. 

1.3. Ao contrário do que prevê parte do item 1.6 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS, os racks, gabinetes para as baterias e as baterias; serão fornecidos pela 
CONTRATANTE. 

1.4. Deve ser acrescido ao conjunto de normas previsto no item 2.1 da 1a. PARTE do PLANO DE 
AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS as seguintes: 

1.4.1. OI/Brasil Telecom; 
1.4.2. EMBRATEL; 
1.4.3. Caderno Geral de Encargos – Banco do Brasil; 
1.4.4. NSCI/00 – Corpo de Bombeiros Regional. 

1.5. A interligação dos pontos de lógica, telefone e elétrica localizado na parede ou piso até o local 
onde será instalado cada microcomputador e telefone fica a cargo da CONTRATADA, inclusive 
no que diz respeito ao fornecimento dos patch cords de lógica e telefonia e extensões elétricas 
necessárias, apesar no contido no final do item 5.2 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO 
DE AGÊNCIAS. 

1.6. Em relação ao item 6 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS esclarece-se 
que a sala ON LINE será definida em projeto específico em função do número de terminais e da 
área disponível, respeitando as diretrizes ali constantes. 

1.7. Alternativamente ao que prevê o item 8.5 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS, todas as identificações (cabeamento, patch panels, pontos lógicos etc) poderão ser 
feitas com a utilização de rotuladores eletrônicos apropriados, que imprimem em fita laminada. 

1.8. Para possuir a durabilidade e resistência necessária a fita deve possuir três camadas: a primeira 
é o adesivo, a segunda, é a base de filme e a terceira uma camada de polietileno (fitas tipo TZ ou 
equivalente). 

1.9. Os cabos de lógica, telefonia e elétrica devem ser identificados em ambas as extremidades, 
inclusive patch cords e extensões. 

1.10. Destaca-se a importância do preenchimento do check list mencionado no item 11.2 da 1a. 
PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS e sua entrega para fins da emissão do 
Termo Recebimento Provisório. 

1.11. No que diz respeito ao item 12 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS 
esclarece-se que os serviços de ar condicionado estão especificados no item 26 do presente 
caderno, inclusive quanto à responsabilidade do fornecimento dos equipamentos. 

1.12. Deve ser acrescido ao conjunto de normas previsto no item 17.1.1 da 1a. PARTE do PLANO DE 
AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS as seguintes: 

1.12.1. Concessionária local; 
1.12.2. Caderno Geral de Encargos – Banco do Brasil; 
1.12.3. NSCI/00 – Corpo de Bombeiros Regional. 

1.13. Em atenção ao contido no item 17.4 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS, registra-se que os quadros elétricos necessários para a obra serão definidos em 
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projeto específico a cargo da CONTRATANTE, a partir de um quadro metálico conforme descrito 
nas composições do orçamento (quadro com placa de montagem, barramento e espelho em 
policarbonato) mais os componentes internos necessários (disjuntores, DRs, supressores de 
surto, contactoras etc.), incluindo os respectivos quantitativos. 

1.14. Alternativamente ao previsto no item 17.4.4 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS, as identificações (quadros, disjuntores e tomadas) poderão ser feitas com a 
utilização de rotuladores eletrônicos apropriados, que imprimam em fita laminada. 

1.15. Na parte interna da porta do quadro deve conter tabela plastificada que permita identificar o 
disjuntor e o circuito de cada tomada energizada a partir do quadro, com a indicação do 
ambiente alimentado. 

1.16. Alternativamente ao previsto no item 17.5.3 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS, as identificações dos cabos elétricos poderão ser feitas com a utilização de 
rotuladores eletrônicos apropriados, que imprimem em fita laminada. 

1.17. Em relação a 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS esclarece-se que os 
plugues e tomadas 2P+T não serão mais de pinos chatos e sim de acordo com o atual padrão 
brasileiro (NBR14136). Os plugues serão de 10 ou 20 A e as tomadas somente de 20A. Serão de 
fornecimento da CONTRATADA os adaptadores, se necessários, para a ligação dos 
equipamentos às tomadas no novo padrão. 

1.18. Deve ser acrescido ao conjunto de normas previsto no item 17.8.3 da 1a. PARTE do PLANO DE 
AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS as seguintes: 

1.18.1. Caderno Geral de Encargos – Banco do Brasil; 
1.18.2. NSCI/00 – Corpo de Bombeiros Regional. 

1.19. Observando o limite de 75 KW de carga instalada, citado no item 17.9.5 da 1a. PARTE do 
PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS será de responsabilidade da CONTRATADA o 
fornecimento do “Prontuário das Instalações Elétricas” (NR10). 

1.20. Independentemente do porte da agência deverão ser providenciados os seguintes laudos:  

1.20.1. laudo de medição de resistência de aterramento (SPDA),  
1.20.2. laudo de medição de nível de iluminamento,  
1.20.3. laudo do teste do sistema de alarme de incêndio e  
1.20.4. laudo do teste do sistema de iluminação de emergência e sinalização de abandono. 
Esses laudos deverão ser assinados por Engenheiro Eletricista e acompanhados da respectiva 
ART de execução da obra. A realização desse laudo deverá constar no campo observação do 
referido documento. 

1.21. Recomenda-se atenção especial ao ANEXO 2 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS, que contém as especificações técnicas dos materiais que devem ser utilizados pela 
CONTRATADA, quando for o caso, já que alguns equipamentos serão fornecidos pela 
CONTRATANTE. 

1.22. Os materiais e equipamentos dos sistema de alarme, detecção de incêndio e sinalização de 
saída, que serão fornecidos pela CONTRATADA, devem ser homologados pelo INMETRO e 
aceitos pelo Corpo de Bombeiros regional. Sem prejuízo dos equipamentos e materiais 
especificados em projeto a ser desenvolvido pela CONTRATANTE, devem ser observados os 
itens abaixo, em sua concepção mínima: 

1.22.1. Os cabos para interligação entre os componentes do sistema de alarme de incêncio 
serão do tipo NBR 9441, vermelho 600V, 2x2,5mm²; 

1.22.2. A central de alarme de incêndio será do tipo endereçável, com visor em LCD para no 
mínimo 02 laços, tensão monofásica de 127/220V (CA), e possuir: 
1.22.2.1. Indicações dos locais protegidos; 
1.22.2.2. Indicações de defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido 

circuito; 
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1.22.2.3. Possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral 
sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais; 

1.22.2.4. possuir temporizador para os acionamentos do alarme geral, efetuados pelos 
acionadores com tempo de retardo entre 3 a 5 minutos; 

1.22.2.5. No monitor deverá haver sinalização visual e acústica, com funcionamento 
instantâneo ao acionamento; 

1.22.2.6. A alimentação do sistema será do tipo emergência por meio de acumuladores 
em flutuação permanente através de energia da concessionária; 

1.22.2.7. A autonomia mínima da fonte deverá ser de 1 hora, para o funcionamento do 
alarme geral. 

1.22.3. Os acionadores do sistema de alarme devem ser endereçáveis, com sirene – IP20 – 
modelo ASE 9441, do tipo Quebra-vidro "Push Button", em cor vermelha e terão inscrição 
instruindo o seu uso; 

1.22.4. Os detectores de fumaça deverão ser óticos, endereçáveis, 0,30dB/m; 
1.22.5. As sirenes serão do tipo Eletrônica ou Campainha, com indicadores visuais. A pressão 

sonora deverá ser no mínimo de 15 dB acima do nível de ruído local e a sonoridade 
deverá apresentar intensidade mínima de 90 dB e máxima de 115 dB, com freqüência de 
400 a 500 Hertz, mais ou menos 10% de tolerância; 

1.22.6. Bloco autônomo de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente compacta de 
1X9W até 2X55W ou por LED (dependendo de projeto específico ou do nível mínimo de 
iluminamento). Tensão de entrada: 220V, com bateria selada de alta confiabilidade e livre 
de manutenção, para autonomia mínima de 1 hora, com sistema de carga com 
carregador/flutuador automático de alta precisão e compensação de temperatura; e 
sistema para proteção da bateria contra descarga rápida e excessiva; 

1.22.7. Bloco autônomo de sinalização de saída com lâmpada fluorescente compacta de 5W ou 
por LEDs (dependendo de projeto específico, se houver), que ofereça fluxo luminoso 
mínimo de 30 lumens, tensão de entrada: 220V, com bateria selada de alta confiabilidade 
e livre de manutenção, para autonomia mínima de 1 hora, com sistema de carga com 
carregador/flutuador automático de alta precisão e compensação de temperatura; e 
sistema para proteção da bateria contra descarga rápida e excessiva. 

1.23. Faz parte do escopo da presente obra a infraestrutura para a fechadura magnética conforme 
item 17.13.1 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS. Além do fornecimento 
da fechadura magnética, caberá à CONTRATADA fornecer também a placa de controle, 
inclusive bateria, no caso do comando da fechadura vir a ser efetuado pelo timer em vez da 
central de alarme. O preço da placa de controle está incluído na composição de preço da 
fechadura magnética. Em qualquer dos casos deverá ser implementada tubulação metálica entre 
o pórtico e o patch panel de alarme no rack da sala on line (próximo à central de alarme), com 
cabo UTP na cor cinza. 

1.24. No ANEXO 3 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS, encontra-se um rol 
de figuras e documentos que complementam e esclarecem as especificações da infraestrutura. 
Posteriormente será destacado em projeto específico as figuras e documentos que farão parte 
da presente obra. 

1.25. O cabeamento estruturado deverá ser montado nos racks da SALA ON LINE, conforme indicado 
nas Fig. 2549 e seguintes, relacionas no ANEXO 3 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO 
DE AGÊNCIAS. As definições finais dependem de projeto específico a ser elaborado pela 
CONTRATANTE. 

1.26. Embora não conste do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS será fornecido pela 
CONTRATADA um painel contendo as frentes dos RACKS da SALA ON LINE (as built a partir do 
leiaute típico), com os equipamentos, path panels e demais componentes em destaque. Este 
painel deverá ser afixado na parte interna da porta da SALA ON LINE e deverá adotar a escala 
mínima de 1:8 para que se torne legível. O painel utilizará 2 placas de policarbonado de 3 mm de 
espessura (o papel ficará entre as 2 placas), com quatro furos para fixação por parafusos. Para a 
escala em questão a largura do painel terá cerca de 46 cm e a altura cerca de 39 cm. 
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1.27. A infraestrutura para a central telefônica deverá ser executada conforme indicado nas Fig. 3131 
e 3132 relacionas no ANEXO 3 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS. As 
definições finais dependem de projeto específico a ser elaborado pela CONTRATANTE. 
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1. ESPECIFICAÇÕES PARA CIRCUITO FECHADO DE TV 

1.1. Este item complementa e esclarece a 2a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS, 
sem prejuízo das demais informações contidas no caderno. 

1.2. Pede-se observar o contido no item 19.1.4, no início deste caderno (parte geral), no que diz 
respeito aos equipamentos que serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

1.3. O padrão de cabeamento do CFTV foi recentemente alterado e cada uma das câmeras 
demandará um cabo coaxial e um cabo UTP na cor vermelha, conforme consta dos itens 3.2 e 
3.4 da 2a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS. 

1.4. Os cabos UTP para o CFTV deverão ser abertos em patch panel exclusivo, a ser fornecido pela 
CONTRATADA, e montado em um dos racks da SALA ON LINE, conforme indicado nas Fig. 
2549 e seguintes, relacionas no ANEXO 3 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS. As definições finais dependem de projeto específico a ser elaborado pela 
CONTRATANTE. 

1.5. Conforme já indicado no item 19.1.4 a maioria dos equipamentos do sistema de CFTV serão 
fornecidos pelo CONTRATANTE. Portanto dentre a relação de documentos a serem entregues 
listadas no item 6 da 2a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS, somente estão a 
cargo da CONTRATADA: 

1.5.1. Certificado de conclusão de treinamento com os dados dos 2 funcionários treinados; 
1.5.2. Projeto "AS BUILT” com respectivo arquivo eletrônico; 
1.5.3. Verificação Final das Instalações (Check List) assinado pelo responsável técnico da obra; 
1.5.4. Quatro (4) fotos impressas do sistema já instalado. 

1.6. Recomenda-se atenção especial ao ANEXO 2 da 2a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS, que contém as especificações técnicas dos materiais que devem ser utilizados pela 
CONTRATADA, quando for o caso, já que alguns equipamentos serão fornecidos pela 
CONTRATANTE. 
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1. ESPECIFICAÇÕES DA INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE  ALARME 

1.1. Este item complementa e esclarece a 3a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS, 
sem prejuízo das demais informações contidas no caderno. 

1.2. Pede-se observar o contido no item 19.1.4, no início deste caderno (parte geral), no que diz 
respeito aos equipamentos que serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

1.3. Esclarece-se que o projeto de alarme será desenvolvido por projetista a cargo da 
CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA a implementação da infraestrutura, conforme o 
contido no item 1.1 da 3a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS. 

1.4. O padrão de cabeamento do sistema de alarme foi recentemente alterado e cada ponto utilizará 
um cabo UTP na cor cinza, conforme consta do item 2.23 da 3a. PARTE do PLANO DE 
AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS. 

1.5. Os cabos UTP para o alarme deverão ser abertos em patch panel exclusivo, a ser fornecido pela 
CONTRATADA, e montado em um dos racks da SALA ON LINE, conforme indicado nas Fig. 
2549 e seguintes, relacionas no ANEXO 3 da 1a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS. As definições finais dependem de projeto específico a ser elaborado pela 
CONTRATANTE. 

1.6. Recomenda-se atenção especial ao ANEXO 1 da 3a. PARTE do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE 
AGÊNCIAS, que contém as especificações técnicas dos materiais que devem ser utilizados pela 
CONTRATADA. 
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1. NORMAS 

1.1. Conforme \MCE\P\20AAA01\01. 

1.2. Conforme P-20.MAT.01 e estrita observância às recomendações do Fabricante. 

1.3. Conforme NBR 5626, NBR 5648 e NBR 5658 da ABNT. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. As instalações de água foram projetadas de modo a: 

2.2.1. garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente, com 
pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e 
do sistema de tubulações; 

2.2.2. preservar rigorosamente a qualidade de água e sistema de abastecimento; 
2.2.3. preservar o máximo conforto dos usuários, incluindo-se a redução dos níveis de ruídos; 
2.2.4. absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que as tubulações estão 

submetidas. 

2.2. As instalações de água devem atender as seguintes disposições construtivas: 

2.2.5. A alimentação e o reservatório de água fria são existentes e serão mantidos, salvo 
disposição contrária indicada em projeto e/ou nestas especificações.  

2.2.6. As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido soldável, conforme norma 
ABNT NBR 5648, não sendo permitida a abertura de rosca. A solda deverá ser 
executada com adesivo apropriado e após se lixar e limpar a ponta e bolsa dos tubos e 
conexões. As conexões para alimentação de registros e saídas para ligação de peças e 
equipamentos deverão ser do tipo “solda X rosca” reforçadas com anel de latão.  

2.2.7. Antes da solda, deverá ser marcada a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo, 
objetivando a perfeição do encaixe, que deverá ser bastante justo, uma vez que a 
ausência de pressão não estabelece a soldagem. 

2.2.8. As deflexões das canalizações serão executadas com o auxílio de conexões apropriadas.  
2.2.9. As tubulações serão instaladas embutidas nas alvenarias, salvo quando fixadas na laje 

de teto do  pavimento, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 3 em 3 
metros, no máximo.  

2.2.10. A execução de furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de 
concreto armado para passagem de tubulações deverá ser precedida de consultas 
prévias e análise do projeto de cálculo estrutural da edificação para estudo de sua 
viabilidade.  

2.2.11. As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo 
apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento, não se admitindo o 
sentido inverso. 

2.2.12. As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua 
resistência à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência à corrosão. 

2.2.13. Durante a execução das instalações e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 
livres das canalizações serão vedadas com buchões rosqueados ou plugues, 
convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel 
para tal fim. 

2.2.14. As tubulações de distribuição de água serão, antes de eventual pintura ou fechamento 
dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimentos por capas de argamassa, lentamente 
cheias de água para eliminação completa do ar e, em seguida, submetidas à prova de 
pressão interna. Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão 
estática máxima na instalação, não devendo descer, em ponto algum da canalização, a 
menos de 1 Kg/cm2. A duração da prova será de 6 horas, pelo menos. 

2.2.15. As pressões mínimas e máximas nas tubulações, em condições dinâmicas e estáticas, 
deverão atender ao disposto no item 5.3.5 da NBR 5626. 
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2.2.16. De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela 
Fiscalização do BANCO DO BRASIL quando às suas perfeitas condições técnicas de 
execução e funcionamento. 

2.2.17. Caberá a CONTRATADA todas as despesas, providências e serviços para as 
interligações de águas. 

2.2.18. Especificações dos materiais conforme S-20/02, adiante especificado. 
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1. PRODUTO 

1.1. PRODUTO: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

1.1.1. Tipo: Para água fria. 
1.1.2. Diâmetro do tubo (mm): Ø 20 a 110, conforme indicado em projeto. 
1.1.3. Fabricante:TIGRE ou similar. 
1.1.4. Aplicação: Conforme indicado em projeto, para alimentação de água fria. 

1.2. PRODUTO: CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

2.2.1. Tipo: Para água fria. 
2.2.2. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
2.2.3. Fabricante: TIGRE ou similar. 
2.2.4. Aplicação: Conforme indicado em projeto, para alimentação de água fria. 

1.3. PRODUTO: CONEXÕES REFORÇADAS DE PVC 

1.3.1. Tipo: Para água fria, solda x rosca, reforçadas com bucha metálica de latão. 
1.3.2. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
1.3.3. Fabricante: TIGRE ou similar. 
1.3.4. Aplicação: Conforme indicado em projeto, nos pontos de consumo, nos acoplamentos 

com registro, torneiras, etc. 

2. Produto: Registro de gaveta cód. 1509 – C 

2.1. ACESSÓRIOS: Considerar o fornecimento de todos os acessórios para o perfeito funcionamento  

2.2.  FABRICANTE: Deca acabamento cromado ou similar sujeito a aprovação pela Fiscalização. 

2.3. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto. 

3.  Produto: Registro de Gaveta com Canopla 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. MODELO: STANDARD 
3.1.2. REFERÊNCIA: 1509C39034, com diâmetros, conforme indicado nos desenhos 

Isométricos projeto do Hidrossanitário 
3.1.3. ACABAMENTO: cromado 
3.1.4. FABRICANTE: DECA 
3.1.5. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto hidrossanitário. 

3.2. APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto. 
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1. NORMAS 

Conforme P-21.AAA.01, Normas de Segurança e Combate à Incêndio regional, NBR 9077, NBR 9441, 
NBR 10898, NBR 5419 e mais o adiante especificado a título de complementação. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A instalação do sistema de prevenção contra incêndios será executada rigorosamente de acordo com 
as normas da ABNT e projeto específico aprovado pelo Corpo de Bombeiros que jurisdicione o local 
onde se dará a reforma.  

3. CLASSIFICAÇÃO 

De acordo com as atividades executadas na edificação e de conformidade com o Artigo 10, item II das 
NSCI do CAT de Florianópolis/SC a obra está classificada como edificação COMERCIAL (Agência 
Bancária).  
De acordo com o Artigo 27 das NSCI a edificação é classificada como sendo de Risco Leve. 

4. PROJETO 

O Projeto Preventivo Contra Incêndio na agência bancária, dependendo da área total da edificação, 
poderá constar dos seguintes sistemas: 

4.1. Sistema Preventivo por Extintores; 

4.2. Sistema Hidráulico Preventivo; 

4.3. Saídas de Emergência; 

4.4. Iluminação de Emergência; 

4.5. Alarme e Detecção de Incêndio; 

4.6. Sinalização para Abandono de Local; 

4.7. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas. 
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1. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES 

1.1. A maioria dos materiais que serão instalados na edificação estão classificados com CLASSE DE 
INCÊNDIO “C” – equipamentos elétricos em geral com força ligada e CLASSE DE INCÊNDIO “B” – 
papel e madeira. Serão adotados extintores portáteis do tipo gás carbônico, pó químico e água de 
acordo com a categoria de incêndio e com capacidades indicadas em projeto. 

1.2. Os extintores deverão ser colocados onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear o seu 
acesso. Devem ser visíveis, para que todos os usuários da dependência fiquem familiarizados com 
sua localização. Não podem ser encobertos ou obstruídos por pilhas de material de qualquer tipo e 
se localizarão onde estejam protegidos contra golpes. 

1.3. Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de “Marca de conformidade” da ABNT, 
seja de Vistoria ou Inspecionado, respeitadas as datas de vigências (carga e carcaça). 

1.4. Os locais destinados às unidades extintoras deverão ser devidamente sinalizados: as paredes, 
com discos e setas indicativos e o piso, com um quadrado (1x1 m) pintado conforme especificado 
em projeto. 

1.5. Recomendações para instalação dos extintores: 

1.5.1. O local de instalação será o indicado em Planta Baixa considerando um caminhamento 
menor que 20 metros; 

1.5.2. Os extintores portáteis deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes 
fique acima de 1,70 m do piso acabado e nem abaixo de 1,00 m; 

1.5.3. A fixação do aparelho deverá ser instalada com previsão de suportar 2,5 vezes o peso 
total do aparelho a ser instalado; 

1.5.4. Sua localização não será permitida nas escadas (junto aos degraus) e nem em seus 
patamares; 

1.5.5. Considerar o fornecimento de todos os acessórios para a perfeita instalação (placas de 
sinalização e suportes de piso ou parede); 

1.5.6. Os extintores deverão ser instalados na parte externa dos ambientes com riscos 
especiais (subestação / casa de máquinas / sala on line); no caso da subestação, o 
extintor para não ficar exposto às intempéries deverá ser instalado protegido por caixa 
em fibra de vidro ou alumínio, pintura externa na cor vermelha, vidro frontal estilhaçante 
e=3mm com dizeres padrão. 

2. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 

2.1. As tubulaçoes devem ser instaladas sobre o forro do teto do pavimento até alcançar a prumada do 
hidrante. 

2.2. Recomendações para instalação dos hidrantes e abrigos de mangueiras: 

2.2.1. Os hidrantes deverão ser instalados dentro dos abrigos das mangueiras; 
2.2.2. Os hidrantes são dotados de registro de comando com diâmetro de 2 1/2"; 
2.2.3. O centro geométrico da tomada d'água dos hidrantes deverá estar localizado à cota 

máxima de 1,50 m do piso acabado; 
2.2.4. A pressão dinâmica no hidrante hidraulicamente menos favorável não deve ser inferior à 

0,4 Kg/cm2 (risco leve); 
2.2.5. Os abrigos das mangueiras devem possuir a forma de paralelepípedo com 17 cm de 

profundidade, 60 cm de largura e 90 cm de altura; 
2.2.6. Os abrigos das mangueiras devem possuir ventilação e viseira de vidro com a inscrição 

"INCÊNDIO" em letras vermelhas - traço 0,5 cm e moldura 3x 4 cm; 
2.2.7. As mangueiras deverão ter diâmetro de 38 ou 63 mm e os requintes 13 ou 19 mm; 
2.2.8. As mangueiras deverão ser flexíveis, de fibra resistente à umidade e revestidas 

internamente com borracha. 
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3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

3.1. Os componentes da saída de emergência deverão estar de acordo com as normas técnicas 
vigentes. 

3.2. Portas, escadas, rampas, acessos, corrimãos, guardacorpos e pisos deverão ser adequados 
para cumprimento das normas. 

3.3. Todas as portas destinadas à saídas de emergência deverão possuir abertura no sentido do 
fluxo de saída. Deverão estar devidamente sinalizadas e desobstruídas. 

3.4. As divisórias e porta de vidro temperado deverão ser sinalizadas através de fitas coloridas a meia 
altura de modo que seja possível a sua visualização. 

3.5. Nas rotas de fugas, corredores e portas destinadas a saídas de emergência deverão ser 
retirados todos objetos ou moveis que venham atrapalhar a fuga no caso de sinistro. 

4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

4.1. Conforme S-19.02 retromencionada. 

5. ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

5.1. Conforme S-19.02 retromencionada. 

6. SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL 

6.1. Conforme S-19.02 retromencionada. 

7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA S 

7.1. Conforme S-19.02 retromencionada. 
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1. NORMAS 

1.1. Conforme \MCE\P\22AAA01\01. 

1.2. Conforme P-22.MAT.01, P-22.CAN.01, P-22.CAN.02 e estrita observância às recomendações do 
Fabricante. 

1.3. Conforme NBR 8160, NBR 5688 e NBR 10844 da ABNT. 

2. CONDIÇÕES GERAIS: 

1.1. As instalações prediais de esgotos sanitários foram projetadas de modo a: 

1.1.1. permitir o rápido escoamento dos esgotos sanitários e fáceis desobstruções; 
1.1.2. vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações, 

não permitir vazamentos, escapamentos de gases e formação de depósitos no interior 
das tubulações; 

1.1.3. impedir a contaminação e poluição da água potável; 
1.1.4. absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas as 

canalizações; 
1.1.5. não provocar ruídos excessivos. 

1.2. As instalações prediais de águas pluviais foram projetadas de modo a: 

1.2.1. recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos pelos dispositivos legais; 
1.2.2. ser estanques; 
1.2.3. permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação; 
1.2.4. absorver os esforços provocados pela variação térmica a que estão submetidas; 
1.2.5. não provocar ruídos excessivos; 
1.2.6. resistir às pressões a que podem estar sujeitas; 
1.2.7. ser fixadas de maneira a assegurar resistência e durabilidade. 

1.3. As instalações de esgoto e águas pluviais devem atender as seguintes disposições construtivas: 

1.3.1. Caberá à Contratada a ligação das instalações de esgoto sanitário da agência à rede 
pública. As descidas de águas pluviais deverão ser lançadas na sarjeta conforme projeto. 

1.3.2. As tubulações e conexões de esgoto sanitário e águas pluviais serão em PVC rígido, 
norma ABNT NBR 5688, soldáveis para a bitola de 40mm e com ponta e bolsa com virola 
para as bitolas de 50mm, 75mm e 100mm. 

1.3.3. Nos tubos soldáveis a solda deverá ser executada com adesivo apropriado e após e  lixar 
e limpar a ponta e bolsa dos tubos e conexões. Antes da solda, marcar a profundidade 
da bolsa sobre a ponta do tubo, objetivando a perfeição do encaixe, que deverá ser 
bastante justo, uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem. 

1.3.4. Nos tubos com ponta e bolsa a vedação das juntas poderá ser executada por meio de 
anéis de borracha ou com adesivo próprio, não devendo, todavia, tais processos serem 
utilizados conjuntamente. A aplicação do adesivo seguirá as mesmas normas descritas 
para os tubos com juntas soldáveis. Para a utilização do anel de borracha a ponta do 
tubo deverá ser chanfrada e o anel, previamente lubrificado com material apropriado, 
será  devidamente encaixado no canal da bolsa do tubo ou conexão. A profundidade total 
da  bolsa deverá ser no mínimo 0,5 do diâmetro externo correspondente para os tubos e 
0,25 do diâmetro externo correspondente no caso das conexões. 

1.3.5. Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em paredes e/ou suspensas em  
lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos portantes ou de fixação 
(braçadeiras, perfilados “U”, bandejas, etc.) serão determinados de acordo com o 
diâmetro, peso e posição das tubulações. 

1.3.6. As derivações correrão embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, não poderão jamais 
estar embutidas no concreto da estrutura. Quando indispensável, serão alojadas em 
reentrâncias (encaixes) previamente previstos na estrutura. 

1.3.7. As furações, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto 
armado, para passagem de tubulações, deverão ser executadas através de técnica e 
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equipamentos apropriados, sem o uso de ponteiras, talhadeiras e marretas, devendo ser 
consultado o responsável técnico pelo projeto de cálculo estrutural da edificação. 

1.3.8. A tubulação de esgoto dos ambientes sanitários correrá enterrada até a caixa de 
inspeção localizada na área externa ao prédio. Depois a rede nova será ligada à rede 
existente para o sistema de tratamento de esgoto sanitário já existente na edificação. As 
tubulações serão assentadas sobre leito de concreto, cuja espessura será determinada 
pela natureza do terreno. 

1.3.9. Os trechos de tubulações enterradas em travesias de rua ou locais sujeitos a recalques 
concentrados deverão ser envelopados em concreto fck 15 MPa. 

1.3.10. As canalizações em área externa deverão ser assentadas em terreno ou sobre 
embasamento adequados, com recobrimento de 0,30m, no mínimo. Nos trechos onde tal 
recobrimento não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes 
compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a 
canalização ter proteção adequada. 

1.3.11. As tubulações deverão ter um recobrimento mínimo de 30 cm em locais não trafegáveis, 
e de 80 cm em locais de tráfego. 

1.3.12. Em torno da canalização, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deverá  haver a 
necessária folga para que eventual recalque da construção não venha a prejudicá-la. 

1.3.13. Deverá ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a interligação com a rede de 
esgoto existente, antes da instalação das tubulações. 

1.3.14. As canalizações de esgoto não deverão ser instaladas imediatamente acima de 
reservatórios de água. 

1.3.15. Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
1.3.16. As cavas abertas no solo, para assentamento da canalizações, só poderão ser fechadas 

após a verificação pela fiscalização do BANCO DO BRASIL, das condições das juntas, 
tubos, proteção dos mesmos e níveis de declividade. 

1.3.17. A instalação deverá ser dotada de todos os elementos necessários às possíveis e futuras 
operações de inspeção e desobstrução. 

1.3.18. As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas até a montagem dos 
aparelhos sanitários com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, 
sendo vedado  o emprego de buchas de papel ou madeira, para tal fim. 

1.3.19. Durante a execução das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a 
entrada de detritos nos condutores de águas pluviais. 

1.3.20. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e tetos, bem 
como obstruções de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras. 

1.3.21. Os aparelhos sanitários serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar 
perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade 
de contaminação de água potável. 

1.3.22. As canalizações internas serão, sempre, acessíveis por intermédio de caixas de inspeção 
ou peças especiais de inspeção, como tubos operculados e bujões. 

1.3.23. Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, 
por meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção. 

1.3.24. Os tubos de queda deverão apresentar opérculos (tubos radiais com inspeção) nos seus 
trechos inferiores. 

1.3.25. Sobre as tampas das caixas de inspeção de esgoto, localizadas na área externa da 
Agência, será instalado material idêntico ao da pavimentação adjacente, com marcação 
dos locais das caixas, visando uma eventual manutenção. 

1.3.26. O sistema de ventilação de esgoto, constituído de ventilação, tubo ventilador e ramais de 
ventilação será executado de forma a não haver a menor possibilidade de os gases 
emanados dos coletores entrarem no ambiente interno dos prédios. 

1.3.27. A ligação de um tubo ventilador a uma canalização horizontal, deverá ser feita acima do 
eixo desta canalização. 

1.3.28. Todo o movimento de terra necessário ao assentamento de tubulações deverá ser feito 
obedecendo às necessidades de profundidade e  recobrimento das tubulações. 

1.3.29. O Construtor executará os trabalhos complementares ou correlatos a instalação de 
esgoto, tais como aberturas, fechamentos e recomposições de rasgos para canalizações, 
concordância de pavimentação com as tampas de caixas, e de outros pequenos serviços 
de arremates, interligando na rede existente. 

1.3.30. Especificações dos materiais conforme S-22.02 adiante. 
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1. PRODUTO 

1.1. PRODUTO: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

1.1.1. Tipo: Para esgoto secundário 
1.1.2. Fabricante: TIGRE ou similar 
1.1.3. Aplicação: Esgoto secundário Ø 40mm. 

1.2. PRODUTO: TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA 

1.2.1. Tipo: Para esgoto primário e águas pluviais 
1.2.2. Fabricante: TIGRE ou similar 
1.2.3. Aplicação: Esgoto primário Ø 50, 75 e 100mm. 

1.3. PRODUTO: CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL 

1.3.1. Tipo: Para esgoto secundário 
1.3.2. Fabricante:TIGRE ou similar 
1.3.3. Aplicação: Esgoto secundário Ø 40mm. 

1.4. PRODUTO: CONEXÕES DE PVC JUNTA ELÁSTICA 

1.4.1. Tipo: Para esgoto primário (joelho, junção, redução excêntrica, tê, luva, etc.) 
1.4.2. Fabricante:TIGRE ou similar 
1.4.3. Aplicação: Esgoto primário e águas pluviais Ø 50, 75 e 100mm. 

1.5. PRODUTO: CAIXA SIFONADA 

1.5.1. Tipo: Em PVC rígido, 150x150x50mm ou 150x150x75mm, com grelha de alumínio  
1.5.2. Fabricante: TIGRE ou similar 
1.5.3. Aplicação:Instalações sanitárias. 

1.6. PRODUTO: CAIXA DE GORDURA 

1.6.1. Tipo: Em PVC rígido, 250x230x75mm  
1.6.2. Fabricante: TIGRE ou similar 
1.6.3. Aplicação: Na copa. 
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1. OBJETIVO: 

O presente memorial descritivo refere-se à instalação de sistemas de climatização em Prédios de Agências 
do Banco do Brasil S.A. localizados no Paraná. 

A Contratada deverá fornecer mão-de-obra e materiais (novos) para instalação de rede de dutos, 
alimentação elétrica e de comando, linhas frigorígenas, pontos d’água, dreno e instalação de 
condicionadores de ar, conforme projeto. Os condicionadores serão de fornecimento do Banco. 

1.1. CONDIÇÕES GERAIS: 

A execução das instalações de ar condicionado, ventilação e aquecimento deverá atender ao contido na E-
IAC.01, às prescrições dos fabricantes dos materiais e equipamentos, bem como às especificações e 
detalhamentos dos projetos específicos. 

A Contratada deverá atender às seguintes disposições: 

1.1.1. O serviço de instalação deverá ser coordenado e acompanhado por Engenheiro 
Mecânico, Responsável Técnico, com ART específica para cada obra de ar 
condicionado. 

1.1.2. Execução dos serviços através de instalador credenciado pelo fabricante das unidades 
condicionadoras de ar selecionadas, a serem instaladas – o fornecimento dos 
condicionadores de ar é do Banco -. 

1.1.3. Fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e supervisão técnica habilitada de 
engenharia, necessários à instalação, colocação em funcionamento e regulagem dos 
equipamentos. 

1.1.4. Fornecimento dos detalhes dos serviços que, embora eventualmente executados por 
terceiros, sejam pertinentes à instalação. 

1.1.5. Deslocamento horizontal e vertical, dentro e fora da obra, de todos os componentes das 
instalações. 

1.1.6. Localização final dos equipamentos, procurando facilitar a eventual necessidade de 
transporte (entrada e saída) de cada unidade e observando também os afastamentos 
periféricos mínimos recomendados pelos fabricantes para fins de manutenção. 

1.1.7. Todas as precauções e medidas de segurança visando proteção material e operacional 
dos equipamentos, no seu fornecimento, durante a instalação e até a entrega definitiva 
do sistema. 

1.1.8. Nos casos de equipamentos de grandes dimensões, fornecimento de escadas e 
passadiços permanentes que permitam acesso fácil e seguro aos postos em que haja 
tarefa a executar. 

1.1.9. Atendimento à FISCALIZAÇÃO quando necessária vistoria dos equipamentos fornecidos, 
bem como providencias a seu cargo, ensaios de funcionamento, com o objetivo de se 
aferir o atendimento às especificações. Igual procedimento deverá ser dispensado aos 
serviços executados "em campo" pelo instalador, tais como confecção de rede de dutos, 
tubulações de cobre, malha hidráulica, etc. 

1.2. PROJETO EXECUTIVO: 

1.2.1. O CONSTRUTOR deverá submeter à prévia anuência da FISCALIZAÇÃO o projeto 
executivo da instalação, incluindo as alterações porventura necessárias, bem como os 
detalhes construtivos do sistema, definindo: 
1.2.1.1. marcas, modelos, materiais e suas características técnicas, dimensões e 

pesos; 
1.2.1.2. dimensões e localização das bases dos equipamentos; 
1.2.1.3. encaminhamento e sustentação das redes de distribuição de ar, rede hidráulica, 

circuito frigorígeno remoto e rede elétrica; 
1.2.1.4. detalhes de aberturas para passagem de dutos, tubulações, ar de retorno, ar de 

renovação e outros; 
1.2.1.5. detalhes de fechamento de sistemas zoneados, ambientes não condicionados, 

recintos com odores/gases/gorduras, e outros; 
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1.2.1.6. detalhes de montagem de grelhas, bocas de ar, venezianas e outros; 
1.2.1.7. posicionamento dos sensores de temperatura e umidade do ar; 
1.2.1.8. diagramas de força e esquemas de comando e sinalização, com discriminação 

dos materiais, modelos, capacidades e características elétricas (potência, 
tensão, corrente) 

1.2.1.9. A aposição ou não do "de acordo", com ou sem ressalvas, no projeto de 
execução, após a apreciação do mesmo por parte da FISCALIZAÇÃO, não 
eximirá o CONSTRUTOR de suas responsabilidades técnicas e civis, nem 
tampouco alterará sua obrigação quanto ao fornecimento dos equipamentos e 
materiais e quanto à execução de todos os serviços da instalação completa. 

1.3. NORMAS: 

Para o cálculo e dimensionamento das instalações foram consideradas as recomendações da 
norma técnica NBR 16401 – Instalações centrais de ar condicionad/o para conforto da ABNT  
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), da portaria no 3.523/GM de 18/08/1999 do 
Ministério da Saúde, Resolução – RE no 176 de 24/10/2000 e  Resolução– RE no 9 de 
16/01/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e, para aplicações específicas, 
foram seguidas as seguintes normas da ABNT:  

1.3.1. NBR 16401 Instalações de Ar Condicionado. 
1.3.2. NBR 13206 Tubos cobre leve, médio e pesado, sem costura. 
1.3.3. NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
1.3.4. NBR 10152 Níveis de ruído para conforto acústico. 
1.3.5. NBR 5410 – Instalações Elétricas. 
1.3.6. Recomendações técnicas adicionais foram obtidas em normas e recomendações 

estabelecidas pelas seguintes entidades técnicas: 
1.3.7. ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. 
1.3.8. AMCA: Air Moving and Conditioning Association. 
1.3.9. SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association. 
1.3.10. ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute. 
1.3.11. E-IAC.01 – Caderno Geral de Encargos do Banco do Brasil S.A.  

1.4. CARGA TÉRMICA: 

1.4.1. CONDIÇÕES EXTERNAS: 
1.4.1.1. Cidade: Diversas 
1.4.1.2. Estado: Paaraná 

1.4.2. CONDIÇÕES INTERNAS: 
1.4.2.1. Temperatura bulbo seco no verão: 24º C 
1.4.2.2. Temperatura bulbo seco no inverno: 21º C 
1.4.2.3. Umidade Relativa: 50% (Sem controle) 

1.4.3. RENOVAÇÃO DE AR: 
Foi adotado o valor de 27m³/h pessoa para as áreas de escritório e 17 m³/hora pessoa 
para as áreas de público, conforme portaria já citada do Ministério da Saúde. 

2. EQUIPAMENTOS: 

Serão fornecidos, pelo Banco, os equipamentos conforme projeto e que atendam as orientações 
abaixo. 

3. REDE DE DUTOS E DISTRIBUIÇÃO: 

Objeto: Serão executados, conforme indicado em planta, dutos convencionais, em chapa de Aço 
Galvanizado nas bitolas que atendam ao Capítulo IDT-01, do CGE considerando as observações 
abaixo:  

3.1. O isolamento térmico será com ISOFLEX RT 1.3 da Isover, ou similar, ouvida previamente a 
fiscalização. 

3.2. Os difusores, grelhas e venezianas serão todos de alumínio.  
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3.3. Todas as caixas plenum serão fornecidas diretamente pelo fabricante de difusores e conterão 
registros borboleta no colarinho de alimentação. 

3.4. Os dutos flexíveis serão isolados térmicamente com pelo mínimo 25 mm de lã-de-vidro.  

3.5. DEFINIÇÕES GERAIS 

É o conjunto de dutos, bocas de ar, e demais acessórios que conduzem o ar, condicionado ou 
não, através da distribuição ou captação em ambientes confinados ou abertos. 

3.6. SELEÇÃO DOS MATERIAIS DA REDE 

3.6.1. Será procedida de acordo com as especificações do projeto e da E-IAC.16, em 
conformidade com o disposto nas normas da ABNT e recomendações da SMACNA 
(Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association), em especial com o 
contido nos itens a seguir. 

3.6.2. Os dutos serão fornecidos conforme E-IAC.16. 
3.6.3. Os dispositivos de insuflamento e retorno, como grelhas, difusores e venezianas, serão 

fabricados industrialmente, conforme E-IAC.16. 
3.6.4. Acessórios são elementos destinados a possibilitar a deflexão, separação, regulagem, 

captação, equalização e retenção do ar conduzido pela rede, conforme E-IAC.16. A 
espessura mínima das chapas para confecção dos acessórios será de 1,27 mm (chapa 
18 USG). 

3.7. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DOS ELEMENTOS DA REDE 

3.7.1. Deverá ser executada por mão-de-obra especializada e com prática em dutos, equipada 
com máquinas e ferramental necessários, adequados e em bom estado. Todos os 
serviços deverão ser desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos 
aspectos de ordem e limpeza. 

3.7.2. As junções ou uniões dos dutos deverão ser perfeitamente vedadas, sendo para isso 
executadas nas formas detalhadas no anexo 1, de modo a se obter a estanqueidade 
necessária. 

3.7.3. Para atenuar a perda de carga, todas as curvas e joelhos deverão ser providos de veios. 
O fluxo de ar dos troncos para as derivações será efetuado por registro divisor ("splitter 
damper"). 

3.7.4. Deverão ser instalados registros, com os respectivos quadrantes, de bronze, acessíveis, 
para regulagem da distribuição de ar pelos diversos ramais. Deverá ser obtido o perfeito 
alinhamento de eixo e total vedação contra vazamento de ar. 

3.7.5. As descargas de ar dos condicionadores e climatizadores serão providas de venezianas 
de sobrepressáo, sempre que mais de um deles alimentar o mesmo duto principal de 
descarga. 

3.7.6. Em todos os colarinhos de alimentação das bocas insufladoras serão colocados captores 
ou equalizadores de ar, ou ambos. 

3.7.7. Os dutos de tomada e descarga de ar serão guarnecidos com tela e malha metálica fina 
na extremidade livre, que receberá proteção contra a ação dos ventos e chuva. 

3.8. FIXAÇÃO E ACABAMENTO DA REDE 

3.8.1. A rede deverá ter fixação própria à estrutura, independentemente das sustentações dos 
forros-falsos, aparelhos de iluminação ou outros, por meio de suportes e chumbadores, 
observado o espaçamento máximo de 1,50 m entre os suportes, conforme anexo 2 e 
acessórios de fixação da E-IAC.26 

3.8.2. As cantoneiras e barras de sustentação e fixação da rede serão de aço SAE-1020.  
3.8.3. Todos os componentes em que a proteção anticorrosiva tenha sido afetada na execução 

da montagem e fixação (junções, uniões, tirantes, parafusos, etc.), deverão receber 
aplicação completa e adequada de tratamento anticorrosivo. 

3.8.4. Todas as superfícies internas dos dutos, visíveis através das bocas de insuflamento ou 
retorno, deverão ser pintadas com esmalte sintático na cor preto-fosca sobre "primer". 

3.8.5. As interligações entre os dutos e as unidades condicionadoras, climatizadoras, 
exaustores, etc., serão efetuadas através de conexões flexíveis, a fim de serem 
amortecidas as vibrações. 
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3.9. ISOLAMENTO TÉRMICO 

3.9.1. Sempre que a rede de distribuição de ar atravessar recintos não condicionados, estiver 
em contato com outras fontes de calor ou houver a possibilidade de contato com o meio 
externo, deverá ser isolada termicamente e, quando necessário, dotada de proteção 
mecânica. 

3.9.2. O material isolante dos dutos será de alta resistência térmica, firme e uniformemente 
colado, de modo a evitar a formação de bolsa de ar entre a chapa do duto e o material 
isolante. As juntas serão tomadas com adesivos próprios (vide anexo 2 e E-IAC.24). 

4. INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS: 

DEFINIÇÃO: É o conjunto de tubos, conexões e demais acessórios necessários e suficientes à 
circulação e controle de fluido refrigerante entre os componentes de um mesmo ciclo.  

4.1. JUNÇÃO DOS TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

4.1.1. As junções serão executadas por soldagem ou brasagem capilar, à base de prata 
mínimo 1,5 %) ou fósforo-cobre. Deverá ser utilizada mão-de-obra especializada e com 
prática em tubulações de cobre, munida de todo ferramental necessário, adequado e em 
bom estado. Os serviços serão desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, 
dos aspectos de ordem e limpeza. 

4.1.2. Os tubos deverão ser do mesmo diâmetro nominal dos elementos conectados, estar 
limpos e isentos de defeitos, rebarbas e sujeiras, e não poderão estar amassados ou 
ovalizados. As conexões, igualmente, deverão estar limpas e isentas de cavidades, 
fendas e poros. Os acessórios deverão ser perfeitamente executados, sem 
amassamentos ou ovalizações. 

4.1.3. A brasagem dos elementos deverá ser executada com fluxo de gás inerte (nitrogênio) por 
dentro dos mesmos, evitando a formação de resíduos de oxidação (carepa) ou outras 
impurezas no circuito frigorígeno. 

4.1.4. Se não previsto no projeto de execução das linhas, não serão aceitas emendas de solda 
nas tubulações, nem conexões desnecessárias, as quais aumentam a perda de carga no 
circuito. 

4.1.5. Procedimento indispensável ao funcionamento eficaz do sistema frigorígeno é a limpeza 
de toda a linha após as operações de solda, cuidando-se para que não restem 
entupimentos parciais ou totais internamente nos tubos e conexões, bem como, 
removendo-se impurezas, fuligem e carepas de solda eventualmente restantes. 

4.1.6. Estando totalmente concluídas e limpas as linhas, deverá se proceder à pressurização 
das mesmas para detecção e eliminação de eventuais vazamentos. 

4.1.7. Antes da interligação das unidades que compõem o sistema, deverá ser procedida a 
perfeita evacuação (250 a 500 micra) das linhas, aferida com vacuômetro. 

5. PARTIDA, TESTE E AJUSTES FINAIS: 

5.1. PREPARAÇÃO E LIMPEZA 

5.1.1. Concluídos os serviços de instalação das unidades e respectivas interligações, proceder, 
antes da partida inicial das mesmas, ao especificado nos itens a seguir. 

5.1.2. Todas as unidades e linhas de interligações com os respectivos componentes deverão 
ser submetidas a cuidadosa e completa limpeza. 

5.1.3. As unidades e peças eventualmente danificadas durante a execução da obra deverão ser 
perfeitamente reparadas, retocadas ou, mesmo, substituídas, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 

5.1.4. A rede de distribuição de ar deverá ser limpa internamente, com os ambientes 
desocupados. A limpeza deverá ser feita com recirculação de ar e limpeza repetida dos 
filtros de ar, com acionamento das resistências elétricas de aquecimento, visando 
eliminação de odores. 
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5.2. VERIFICAÇÃO, ENSAIOS E TESTES 

5.2.1. Estando preparada e limpa a instalação, serão procedidas pelo CONSTRUTOR as 
verificações finais, partida, testes e ajustes necessários, em especial, os relacionados a 
seguir. 
5.2.1.1.  2.1.1 As redes de distribuição de ar e água deverão ser ajustadas nas 

vazões de projeto; efetuar-se-á o balanceamento dessas vazões pelos diversos 
ramais e bocais. 

5.2.1.2.  2.1.2 Deverá ser executado o balanceamento dinâmico de cada circuito 
frigorígeno das unidades, com elaboração de Relatório de partida ("check-list"), 
onde deverão estar registradas todas as características dos equipamentos, 
condições ambientais internas e externas e medições de todos os parâmetros 
operacionais dos mesmos. 

5.2.1.3.  2.1.3 Todos os dispositivos de acionamento e operação das unidades e 
demais componentes da instalação deverão ser ajustados conforme projeto e 
recomendações dos fabricantes. 

5.2.2. 2.2 Como condição prévia e indispensável ao recebimento da instalação, a 
FISCALIZAÇÃO procederá a uma cuidadosa verificação do equipamento fornecido e 
realizará rigorosos ensaios de funcionamento, com o objetivo de constatar se foram 
efetiva e exatamente fornecidos todos os itens das especificações. Nessa ocasião o 
CONSTRUTOR deverá portar todo o ferramental e instrumental necessários, 
devidamente aferidos 

6. RECEBIMENTOS: 

6.1. PROVISÓRIO 

Cumpridas todas as etapas contratadas e estando a instalação em pleno funcionamento, será 
formalizado o Recebimento Provisório dela, em documento de 3 vias. A partir dessa data se 
passará a contar o prazo de garantia dos materiais, equipamentos e serviços fornecidos, desde 
que entregue diretamente à FISCALIZAÇÃO a documentação técnica da obra relacionada a 
seguir. 

6.1.1. Originais do projeto de execução atualizado, contendo todas as eventuais modificações 
ocorridas durante a obra ("as built"). 

6.1.2. Certificado de garantia do CONSTRUTOR de que todos os materiais e mão-de-obra 
empregados são de primeira qualidade, bem assim compromisso de correção de todos 
os defeitos não provenientes do uso normal da instalação e dos equipamentos, os quais 
porventura sobrevenham durante o prazo de 1 ano a contar da data do Recebimento 
Provisório. 

6.1.3. Caderno de elementos técnicos fornecido pelo CONSTRUTOR, em 2 vias, contendo. 
6.1.3.1. manual de operação e manutenção da instalação, catálogos técnicos e cópias 

dos relatórios de partida dos equipamentos; 
6.1.3.2. jogo de desenhos contendo todos os diagramas elétricos de força e comando 

dos equipamentos e controles; 
6.1.3.3. certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos da obra, em via 

original, emitidos expressamente em nome do PROPRIETÁRIO. 
6.1.4. Termo de "compromisso de manutenção gratuita", pelo qual se obrigará o 

CONSTRUTOR a prestar, durante o prazo de 90 dias, a contar do Recebimento 
Provisório, a seguinte assistência: 
6.1.4.1. exames periódicos da instalação, por técnico habilitado, prevendo-se o mínimo 

de 1 visita mensal, cujas datas já deverão ser fixadas no "compromisso" citado; 
6.1.4.2. ajustes e regulagens porventura necessários; 
6.1.4.3. lubrificação e limpeza; 
6.1.4.4. fornecimento e colocação de peças e acessórios para manter o equipamento 

em perfeitas condições de operação; 
6.1.4.5. pronto atendimento, por sua conta exclusiva, a todos os chamados e 

solicitações do PROPRIETÁRIO, para correção de eventuais defeitos ou 
embaraços ocorridos nas instalações; 
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6.1.4.6. orientação e treinamento dos usuários da instalação quanto aos corretos 
procedimentos de operação dos sistemas fornecidos. 

6.2. DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo da instalação contratada será lavrado 60 dias após o 
Recebimento Provisório referido no item anterior, também em 3 vias, e desde que tenham sido 
atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO em razão de defeitos ou imperfeições 
verificados em qualquer elemento das obras e serviços contratados, bem como tenham sido 
solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou 
fornecedores de materiais e prestadores de serviço empregados na instalação. 

7. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: 

7.1. Produto: Condicionador de Ar Unitário (“self contained”) – FORNECIMENTO DO BANCO. 

7.1.1. Definição: Equipamento de condicionamento do ar, consistindo em uma ou mais partes 
que incluem uma serpentina de ar interna, um compressor, um condensador e dispositivo 
de expansão.  Estas partes estabelecem, quer sozinhas ou em combinação com outros 
equipamentos, as funções de circulação e limpeza, desumidificação, resfriamento e 
eventualmente o aquecimento do ar, sob condições controladas, quer para conforto 
humano ou algum processo produtivo.  Quando o equipamento é dividido, as partes são 
projetadas para serem usadas em conjunto e são interligadas por tubos de cobre, por 
onde circula o fluido frigorígeno (refrigerante). Comercialmente, tal equipamento é 
conhecido como “self-contained”. 

7.1.2. Alimentação:Será trifásica 380V – 60 Hz com dispositivo de proteção contra falta e 
inversão de fases. 

7.1.3. Filtros de ar: 
7.1.3.1. Fixos, planos, com meio filtrante viscoso ou seco, constituídos de fibras 

laváveis, com porta-mantas permanente. 
7.1.3.2. Classificação G4 segundo ABNT. A Contratada deverá substituí-los tantas 

vezes quanto necessário até a entrega da Obra, e ainda fornecer estoque para 
mais duas substituições. 

7.1.4. Refrigerante: R – 407C ou R – 410A. 
7.1.5. Ventiladores do Evaporador: 
7.1.6. Será executado ajuste de vazão para os dados de Projeto.  
7.1.7. Ventiladores do Condensador: 

7.1.7.1. Deverá ser feito ajuste de vazão principalmente para atendimento do abaixo 
exposto, bem como para atendimento da capacidade térmica projetada. 

7.1.7.2. O nível total de pressão sonora (NTPS) produzido pelo condensador, medido 
em câmara reverberante,  às distâncias previstas nas normas ANSI S 12.32-90 
ou ISO 3741-99, não deverá exceder os seguintes valores: 
7.1.7.2.1. 70 dBA – para condensadores com a capacidade até 10 TR; 
7.1.7.2.2. 75 dBA – para condensadores com a capacidade até 15 TR. 

7.1.7.3. A partir dos valores de pressão sonora obtidos para cada faixa de freqüência, 
conforme uma das normas acima, será calculado o Índice sonoro do 
condensador, de acordo com a norma ARI 270-95. 

7.1.7.4. 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. 

7.1.7.5. Caso não seja possível o atendimento dos níveis acima apenas com ajustes de 
vazão, a Contratada deverá elaborar projeto e especificações para atendimento 
dos parâmetros e submetê-los à Fiscalização, juntamente com o orçamento. 

7.1.8. Capacidades Nominais Mínimas a Serem Fornecidas: 
Os equipamentos a serem fornecidos terão capacidades nominais de 5, 7,5, 10 e 15 TR, 
e a capacidade total e calor sensível mínimas, reais, conforme tabela abaixo: 
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 Capacidade 
Nominal 

(TR) 

Capacidade 
calor total real 

(kcal/h) 

Capacidade calor 
sensível* real 

(kcal/h) 

Vazão de ar no 
evaporador 

(m³/h) 

Temp. de 
retorno, bulbo 
seco (TBS-°C)  

Temp. de 
retorno, bulbo 

úmido (TBU-°C)  

Temp. de 
condensação 

(°C) 
5 15.120 10.584 3.400 27 19,5 35 

7,5 22.680 15.876 5.400 27 19,5 35 
10 30.240 21.168 6.800 27 19,5 35 
15 45.360 31.752 10.200 27 19,5 35 

7.1.9. Garantia: Os equipamentos possuem a seguinte garantia do fabricante. Para tanto, a 
Contratada realizará a partida dos equipamentos com instalador credenciado ou 
autorizado pelo fabricante que emitirá “relatório de partida” do equipamento ou 
documento equivalente. Após a partida inicial, os condicionadores estarão cobertos por 
garantia da seguinte forma: 
7.1.9.1. 1 (um) ano sobre o equipamento, exceto o compressor; 
7.1.9.2.  3 (três) anos sobre o compressor. 

8. DIFUSORES, REGISTROS E GRELHAS: 

8.1. Produto: Difusor de Ar com Caixa Plenum 

8.1.1. Tipo:Redondo com alimentação tangencial. 
8.1.2. Características: 

8.1.2.1. Difusor: frontal com anéis fixos. 
8.1.2.2. Construção: chapa de alumínio estampada. 
8.1.2.3. Pintura: epóxi na cor branca. 
8.1.2.4. Plenum construído em chapa de aço zincada. 
8.1.2.5. Registro interno para regulagem da vazão de ar. 

8.1.3. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
8.1.4. Acessórios: Manta de lã-de-vidro de 38 mm de espessura e densidade mínima de 20 

kg/m³, revestida de alumínio para isolamento térmico da caixa plenum. 
8.1.5. Fabricante: TROX ADLR-AK-TG-M ou equivalente. 
8.1.6. Aplicação: Insuflamento de ar. 

8.2. Produto: Grelha de Retorno de Ar 

8.2.1. Tipo:Retangular. 
8.2.2. Características:  

8.2.2.1. Grelha: Aletas horizontais fixas. 
8.2.2.2. Construção: perfis de alumínio extrudado. 
8.2.2.3. Pintura: epóxi na cor branca. 

8.2.3. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
8.2.4. Acessórios: Moldura de montagem para rasgos em alvenaria. 
8.2.5. Fabricante: TROX AR-A ou equivalente. 
8.2.6. Aplicação: Retorno de ar pelas paredes e teto. 

8.3. Produto: Grelha de Retorno de Ar 

8.3.1. Tipo: Retangular de porta. 
8.3.2. Características: 

8.3.2.1. Grelha: Aletas horizontais fixas em “V”. 
8.3.2.2. Construção: perfis de alumínio extrudado. 
8.3.2.3. Pintura: epóxi na cor branca. 

8.3.3. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
8.3.4. Acessórios: Moldura e contra-moldura. 
8.3.5. Fabricante: TROX AGS-T ou equivalente. 
8.3.6. Aplicação: Retorno de ar pelas portas. 

8.4. Produto: Grelha de Retorno de Ar 

8.4.1. Tipo: Retangular. 
8.4.2. Características:  
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8.4.2.1. Grelha: Aletas fixas, quadradas. 
8.4.2.2. Construção: plástico na cor branca. 

8.4.3. 3. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
8.4.4. 4. Acessórios: Moldura de montagem. 
8.4.5. 5. Fabricante: TROX AE-A ou equivalente. 
8.4.6. 6. Aplicação: Retorno de ar pelo teto. 

8.5. Produto: Grelha de Ventilação 

8.5.1. Tipo: Retangular. 
8.5.2. Características:  

8.5.2.1. Grelha: Aletas horizontais ajustáveis individualmente. 
8.5.2.2. Construção: perfis de alumínio extrudado. 
8.5.2.3. Pintura: epóxi na cor branca. 

8.5.3. Dimensões:  Conforme indicado em projeto. 
8.5.4. Acessórios: Moldura de montagem para rasgos em alvenaria. 
8.5.5. Registro de lâminas convergentes. 
8.5.6. Fabricante: TROX AT-AG ou equivalente. 
8.5.7. Aplicação: Insuflamento de ar. 

8.6. Produto: Grelha de Ventilação 

8.6.1. Tipo: Retangular. 
8.6.2. Características:  

8.6.2.1. Grelha: Aletas verticais ajustáveis individualmente. 
8.6.2.2. Construção: perfis de alumínio extrudado. 
8.6.2.3. Pintura: epóxi na cor branca. 

8.6.3. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
8.6.4. Acessórios: Moldura com fixação invisível. 
8.6.5. Registro de lâminas convergentes. 
8.6.6. Fabricante: TROX VAT-AG ou equivalente. 
8.6.7. Aplicação: Insuflamento de ar. 

8.7. Produto: Registro de Vazão de Ar 

8.7.1. Tipo: Lâminas horizontais paralelas convergentes. 
8.7.2. Características: 

8.7.2.1. Construção: chapa de aço galvanizado. 
8.7.2.2. Eixos e mancais reforçados de nylon. 
8.7.2.3. Acionamento das lâminas: pelo lado externo da moldura, mediante alavanca. 

8.7.3. Dimensões:  Conforme indicado em projeto. 
8.7.4. Acessórios: Moldura de montagem. 
8.7.5. Fabricante: TROX JN-B ou equivalente. 
8.7.6. Aplicação: Regulagem de vazão de ar. 

8.8. Produto: Tomada de Ar Exterior 

8.8.1. Tipo: Com veneziana, registro para regulagem de vazão de ar e filtro G3. 
8.8.2. Características:  

8.8.2.1. Veneziana: moldura e lâminas horizontais fixas em perfis de alumínio 
extrudado, anodizado na cor natural. 

8.8.2.2. Tela de proteção plástica anti-inseto. 
8.8.2.3. Espaçamento de 25 mm entre lâminas. 
8.8.2.4. Registro: moldura em chapa de aço galvanizado, aletas convergentes em 

alumínio pintadas com esmalte sintético na cor preto fosco. 
8.8.2.5. Acionamento do Registro: pelo lado interno da moldura. 
8.8.2.6. Moldura de Filtragem: alumínio extrudado, anodizado na cor natural. 
8.8.2.7. Filtro: fibra sintética, grau de filtragem G3. 

8.8.3. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
8.8.4. Acessórios: Moldura de montagem. 
8.8.5. Fabricante: TROX VDF-711 com Veneziana AWK, Registro AG ou equivalentes. 
8.8.6. Aplicação Tomada de ar exterior. 

8.9. Produto: Veneziana de Ventilação 
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8.9.1. Tipo: Lâminas horizontais fixas. 
8.9.2. Características: 

8.9.2.1. Veneziana: lâminas horizontais fixas em perfis de alumínio extrudado, 
anodizado na cor natural. 

8.9.2.2. Espaçamento de 25 mm entre lâminas. 
8.9.2.3. Tela de proteção plástica anti-inseto. 

8.9.3. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
8.9.4. Acessórios: Moldura de montagem. 
8.9.5. Fabricante: TROX AWK ou equivalente. 
8.9.6. Aplicação: Tomadas e descargas de ar exterior. 

9. REDE DE DUTOS 

9.1. Produto: Colarinho 

9.1.1. Tipo: Sem registro. 
9.1.2. Características: Construção: aço galvanizado. 
9.1.3. Dimensões: De 3” a 16” de diâmetro, conforme indicado em projeto. 
9.1.4. Fabricante: Multivac ou equivalente. 
9.1.5. Aplicação: Ligação de dutos de ar flexíveis aos dutos de chapas de aço galvanizado. 

9.2. Produto: Colarinho 

9.2.1. Tipo: Com registro. 
9.2.2. Características: Construção: aço galvanizado. 
9.2.3. Dimensões: De 3” a 16” de diâmetro, conforme indicado em projeto. 
9.2.4. Fabricante: Multivac ou equivalente. 
9.2.5. Aplicação: Ligação de dutos de ar flexíveis aos dutos de chapas de aço galvanizado. 

9.3. Produto: Duto de Ar 

9.3.1. Tipo: Flexível térmico e acústico. 
9.3.2. Características: Duto interno tipo ALUDEC 30, micro perfurado, recoberto por uma 

barreira de poliéster, impedindo que a fibra de vidro contamine o ar que passa pelo 
sistema; 

9.3.3. Isolamento térmico e acústico: lã de vidro de 25 ou 50 mm de espessura; 
9.3.4. Revestimento: capa de alumínio e poliéster. 
9.3.5. Dimensões: De 3” a 16” de diâmetro, conforme indicado em projeto. 
9.3.6. Fornecido em comprimentos de 6 m. 
9.3.7. Fabricante: Multivac SONODEC 25 e Multivac SONODEC 50, ou equivalentes. 
9.3.8. Aplicação: Alimentação dos difusores de ar. 

9.4. Produto: Junta Flexível 

9.4.1. Tipo: Pré-fabricada. 
9.4.2. Características:  

9.4.2.1. Construída em chapa de aço galvanizado e fita de lona de PVC. 
9.4.2.2. A união das fitas de aço com a lona de PVC deve ser feita de forma a garantir 

perfeita vedação. 
9.4.3. Dimensões:  

9.4.3.1. Largura da Chapa: 70 mm; 
9.4.3.2. Largura da lona de PVC: 100 mm. 
9.4.3.3. Fornecida em rolos de 5 m e 25 m. 

9.4.4. 4. Fabricante: Multivac ou equivalente. 
9.4.5. 5. Aplicação: Atenuar as vibrações entre os equipamentos de ar condicionado e a rede 

de dutos. 

9.5. Produto: Chapa de Aço 

9.4.6. Tipo: Galvanizada. 
9.4.7. Características: Galvanização por imersão em zinco quente. 
9.4.8. Dimensões:  Conforme Tabela 14 da NBR-6401/1980, apresentada abaixo: 
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Espessuras Circular 
 

Alumínio Aço Galvanizado   

Bitola mm Bitola mm 

24 0,64 26 0,50 até 225 até 450 até 300 
22 0,79 24 0,64 250 a 600 460 a 750 310 a 750 
20 0,95 22 0,79 650 a 900 760 a 1.150 760 a 1.400 
18 1,27 20 0,95 950 a 1.250 1.160 a 1.500 1.410 a 2.100 
16 1,59 18 1,27 1.300 a 1.500 1.510 a 2.300 2.110 a 3.000 

 
9.4.9. Fabricante: CSN ou equivalente. 
9.4.10. Aplicação: Construção de rede de dutos de ar condicionado, ventilação e exaustão. 

10. ACESSÓRIOS PARA REDE DE DUTOS 

10.1. Produto: Abraçadeira 

10.1.1. Tipo: Nylon. 
10.1.2.  Características: Abraçadeira de nylon com presilha auto-atarrachante. 
10.1.3. Dimensões:  

10.1.3.1. Comprimento: 410 mm (para diâmetros de até 125 mm – 5”). 
10.1.3.2. Comprimento: 810 mm (para diâmetros de até 200 mm – 8”). 

10.1.4. Fabricante: Multivac ou equivalente. 
10.1.5. Aplicação: Fixação de dutos flexíveis a colarinhos. 

10.2. Produto Fita Adesiva 

10.2.1. Tipo: Metalizada. 
10.2.2. Características: Fita de BOPP metalizado, com adesivo acrílico a base de água. 
10.2.3. Dimensões:  

10.2.3.1. Largura: 48 mm. 
10.2.3.2. Fornecida em rolos de 50 m. 

10.2.4. Fabricante: Multivac Fita Metalizada ou equivalente. 
10.2.5. Aplicação: Acabamento nas conexões e junções de dutos flexíveis e instalações com 

manta de lã de vidro. 

10.3. Produto: Fita Adesiva 

10.3.1. Tipo: Multi-uso, também conhecida como Silvertape. 
10.3.2. Características:  

10.3.2.1. Construída em polietileno com tela de reforço e adesivo de borracha. 
10.3.2.2. Deve oferecer grande resistência à umidade. 

10.3.3. Dimensões: 
10.3.3.1. Largura: 48 mm. 
10.3.3.2. Fornecida em rolos de 25 m e 50 m. 

10.3.4. Fabricante: Multivac Fita Para Duto ou equivalente. 
10.3.5. Aplicação: Junção de dutos flexíveis. 

10.4. Produto: Fita 

10.4.1. Tipo: Pendural. 
10.4.2. Características: Plastificada e perfurada. 
10.4.3. Dimensões:  

10.4.3.1. Largura: 19 mm. 
10.4.3.2. Fornecida em rolos de 10 m. 

10.4.4. Fabricante: Multivac ou equivalente. 
10.4.5. Aplicação: Suporte de dutos flexíveis. 

10.5. Produto: Massa de Vedação 

10.5.1. Tipo: Selante a base de água. 
10.5.2. Características:  

10.5.2.1. Não tóxica, não inflamável e com excelente adesividade em metais. 
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10.5.2.2. Deve ter excelente flexibilidade. 
10.5.2.3. Tempo de secagem máximo: 48 horas. 

10.5.3. Dimensões: Fornecida em tubos de 400 g. 
10.5.4. Fabricante: Multivac ou equivalente. 
10.5.5.  Aplicação: Vedação de juntas e flanges. 

11. ISOLAMENTO TÉRMICO 

11.1. Produto: Isolamento Térmico 

11.1.1. Tipo: Manta. 
11.1.2. Características: Constituição: por fibras de vidro finas e longas, aglomeradas com resinas  

sintéticas; 
Revestimento: numa das superfícies com uma folha de papel kraft aluminizado. 

11.1.3. 3. Dimensões:  
11.1.3.1. Espessura: 38 mm ou 50 mm, conforme indicado em projeto. 
11.1.3.2. Densidade: 20 kg/m³ ou 40 kg/m³, conforme indicado em projeto. 
11.1.3.3. Fornecido em rolos de 1,2 m x 25 m (25 mm) e 1,2 m x 12,5 m (50 mm).  

11.1.4. Fabricante: Multivac ISOFLEX RT 1.0 ou RT 1.3, ou equivalentes. 
11.1.5. Aplicação: Isolamento de dutos de ar condicionado e caixas plenum. 

11.2. Produto:  Isolamento Térmico 

11.2.1. Tipo: Tubo. 
11.2.2. Características:  

11.2.2.1. Material: borracha elastomérica flexível; 
11.2.2.2. Resistência: envelhecimento, putrefação, óleo e água; 
11.2.2.3. Condutividade térmica: < 0,039 W/(m.K) a 40 ºC; 
11.2.2.4. Fator de resistência ao vapor de água: µ ≥ 7.000; 
11.2.2.5. Fornecimento: Tubos; 
OBS: para cada diâmetro de tubulação, deve ser usado o isolamento no diâmetro 
indicado pelo fabricante, não se admitirá a utilização de isolamento de bitola diferente. 

11.2.3. Acessórios: Devem ser utilizados, obrigatoriamente, todos os acessórios recomendados 
pelo fabricante do isolamento, não se admitindo adaptações que comprometam a 
qualidade das instalações. A seguir são listados os acessórios do fabricante de 
referência: 
11.2.3.1. Suporte Armafix ou equivalente; 
11.2.3.2. Adesivo Armaflex 520 ou equivalente; 
11.2.3.3. Cinta auto-adesiva Armaflex ou equivalente. 

11.2.4. Dimensões:   
11.2.4.1. Espessura: variável de 19,0 mm até 25,0 mm, de acordo com o diâmetro do 

tubo. 
11.2.4.2. Diâmetros: de 1/4” a 6”. 
11.2.4.3. Fornecido em comprimentos mínimos de 2 m. 

11.2.5. Fabricante: Armacell AF/Armaflex série M (19,0 - 25,0 mm de espessura) ou equivalente. 
11.2.6. Aplicação: Isolamento térmico de tubulações frigorígenas e de dreno. 

12. ACESSÓRIOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO 

12.1. Produto: Adesivo 

12.1.1. Tipo: Líquido. 
12.1.2. Características: Garantir homogeneidade na união de juntas. 
12.1.3. Dimensões: Fornecido em latas de 900 ml. 
12.1.4. Fabricante: Armacell Armaflex 520 ou equivalente. 
12.1.5. Aplicação: União de espumas elastoméricas de isolamento térmico. 

12.2. Produto: Fita Adesiva 

12.2.1. Tipo: Espuma elastomérica. 
12.2.2. Características: Pré-adesivada. 
12.2.3. Dimensões:  
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12.2.3.1. Largura: 10 cm. 
12.2.3.2. Fornecida em rolos de 25 m. 

12.2.4. Fabricante: Armacell Cinta Armaflex ou equivalente. 
12.2.5. Aplicação: Acabamento nas conexões e junções de espumas elastoméricas de 

isolamento térmico. 

12.3. Produto: Fita Adesiva 

12.3.1. Tipo: Metalizada. 
12.3.2. Características: Fita de BOPP metalizado, com adesivo acrílico a base de água. 
12.3.3. Dimensões: Largura: 48 mm. 
12.3.4. Fornecida em rolos de 50 m. 
12.3.5. Fabricante: Multivac Fita Metalizada ou equivalente. 
12.3.6. Aplicação: Acabamento nas conexões e junções de dutos flexíveis e instalações com 

manta de lã de vidro. 

12.4. Produto: Revestimento para Isolamento Térmico 

12.4.1. Tipo: Rolo. 
12.4.2. Características:  

12.4.2.1. Revestimento de tecido sintético na cor preta. 
12.4.2.2. Deve ser de alta performance e resistente à radiação ultravioleta, com 

excelente resistência às intempéries e choques mecânicos, protegendo as 
características técnicas do isolamento. 

12.4.3. Acessórios: Devem ser utilizados, obrigatoriamente, todos os acessórios recomendados 
pelo fabricante do isolamento, não se admitindo adaptações que comprometam a 
qualidade das instalações. A seguir são listados os acessórios do fabricante de 
referência: 
12.4.3.1. Adesivo Armaflex 520 ou equivalente; 
12.4.3.2. Cinta auto-adesiva Armaflex ou equivalente. 

12.4.4. Dimensões: Fornecido em rolos.  
12.4.5. Fabricante: Armacell Arma-Chek D ou equivalente. 
12.4.6. Aplicação: Proteção do isolamento térmico em áreas externas. 

12.5. Produto: Suporte 

12.5.1. Tipo: Auto-adesivo. 
12.5.2. Características:  

12.5.2.1. Suporte formado por uma única peça, pré-fabricada com duas metades auto-
adesivas. 

12.5.2.2. Isolado termicamente. 
12.5.3. Dimensões: Fornecido nos diâmetros de 3/8” a 6”. 
12.5.4. Fabricante: Armacell Armafix ou equivalente. 
12.5.5. Aplicação: Suporte das tubulações com isolamento térmico com espuma elastomérica. 

13. TUBULAÇÃO 

13.1. Produto: Tubo 

13.1.1. Tipo: Cobre. 
13.1.2. Características: Tubo de cobre eletrolítico, rígido, sem estrias e sem costura. 
13.1.3. Dimensões: Diâmetros de 1/4” a 1.1/2”, conforme indicado no projeto. 
13.1.4. Fabricante: Eluma ou equivalente. 
13.1.5.  Aplicação: Condução de fluidos. 

13.2. Produto: Tubo 

13.2.1. Tipo: PVC. 
13.2.2. Características: Rígido soldável. 
13.2.3. Dimensões: Diâmetros de 3/4” ou 1”, conforme indicado em projeto. 
13.2.4. Fabricante: Tigre ou equivalente. 
13.2.5. Aplicação: Condução de fluidos dos drenos de condensado dos aparelhos de ar 

condicionado. 
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14. EQUIPAMENTOS 

14.1. Produto:  Gabinete de Ventilação de Ar 

14.2. Definição: Ventilador de ar centrífugo do tipo “sirocco”. 

14.3. Alimentação: Monofásica ou trifásica, 220V – 60 Hz, conforme indicado em projeto. 

14.4. Características:  

14.4.1. Gabinete confeccionado em perfis de alumínio. 
14.4.2. Carcaça construída de acordo com as normas DIN-323-R20, construída em chapas de 

aço galvanizado, com sistema de fechamento do tipo “Pittsburgh”, sem soldas, entre 
cinta espiral e lateral. 

14.4.3. Rotores de pás múltiplas curvadas para frente, construídos em chapa de aço 
galvanizado, estática e dinamicamente balanceados segundo grau de qualidade G 6.3 de 
acordo com normas VDI-2060. 

14.4.4. Eixos fabricados em aço carbono retificado h7 de alta qualidade, com dupla ponta de eixo 
e rasgos de chaveta nas extremidades de acionamento e de acoplamento ao rotor. 

14.4.5. Mancais estampados em aço galvanizado com sede de borracha. 
14.4.6. Rolamentos autocompensadores de uma carreira de esferas com fixação ao eixo por 

anel excêntrico. Devem ser projetados para suportar uma vida média mínima de 100.000 
horas de funcionamento quando operando no limite máximo da curva de desempenho. 

14.5. Ventilador: Centrífugo de simples ou dupla aspiração, conforme indicado em projeto. 

14.6. Acessórios:  

14.6.1. Contra flange de descarga. 
14.6.2. Coxins de borracha. 
14.6.3. Filtro G4. 
14.6.4. Flange de descarga. 
14.6.5. Gabinete com perfis de alumínio. 
14.6.6. Ligação flexível na descarga. 
14.6.7. Montagem do motor. 
14.6.8. Pintura eletrostática do gabinete. 
14.6.9. Pintura epóxi 50 do ventilador. 
14.6.10. Polias e correias reguláveis. 
14.6.11. Porta filtro. 
14.6.12. Veneziana de proteção. 

14.7. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 

14.8. Fabricantes e modelos de referência: BerlinerLuft BBS ou equivalente. 

 



DINOP / CENOP LOG CURITIBA ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇ OS S-28.01 
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA – 28 

Equipamentos de Copa e DML 
 

 

 
SETEMBRO/2015 DIVERSAS BB   146/190
 

1. Bancada de apoio em granito  

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1. MATERIAL: Granito cinza andorinha. 
1.1.2. ESPESSURA: 20mm. 
1.1.3. DIMENSÕES: Conforme projeto de arquitetura. 
1.1.4. RODAPIA: 5x2cm em toda a extensão da bancada. 
1.1.5. ACABAMENTO: Polido fino e lustrado em todas as superficies visíveis. 

1.2. EXECUÇÃO: 

1.2.1. O tampo será embutido 3,0 cm em todas às faces contíguas aos trechos de alvenaria (no 
caso de paredes de tijolo furado). 

1.2.2. O tampo será anexado à divisória de gesso, apoiada por mãos francesas em alumínio 
cromado, engastadas em apoios previamente inseridos na estrutura metálica da divisória 
(no caso de paredes de gesso acartonado). 

1.2.3. Apoios complementares: pés cromados, distribuídos no comprimento da bancada. 
1.2.4. Todas as arestas aparentes terão acabamento reto simples. 
1.2.5. Aplicar massa plástica em todos os encaixes. 

1.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme detalhado em projeto arquitetônico na Copa. 

2. Tampo de granito para pia   

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Granito cinza andorinha. 
2.1.2. ESPESSURA: 20mm. 
2.1.3. DIMENSÕES: Conforme indicado no projeto de arquitetura. 
2.1.4. RODAPIA: 10x2cm na face comum com a parede, sobre azulejo. 
2.1.5. ACABAMENTO: Polido fino e lustrado em todas as superficies visíveis. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. O tampo será instalado junto à alvenaria ou divisória de gesso e apoiado sobre armário. 
2.2.2. Executar recortes para pias e torneiras. 
2.2.3. Todas as arestas aparentes terão acabamento reto simples. 
2.2.4. Aplicar massa plástica em todos os encaixes. 

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme detalhado em projeto arquitetônico na Copa. 

3. TIPO: Cuba simples de aço inox 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MODELO: Cuba retangular – borda lisa. 
3.1.2. MATERIAL: Aço inox AISI 304 espessura 0,6 mm. 
3.1.3. DIMENSÕES: Conforme indicado no projeto de arquitetura.  
3.1.4. FABRICANTE: Tramontina ou similar. 
3.1.5. ACESSÓRIOS: Considerar o fornecimento de todos os acessórios necessários para seu 

perfeito funcionamento. 

3.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na Copa. 

4. TIPO: Tanque 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MODELO : Tanque com coluna. 
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4.1.2. CAPACIDADE:18L ou 22L ou 30L 
4.1.3. COR: Branco gelo 
4.1.4. FABRICANTE: Deca, Incepa, Celite ou similar. 
4.1.5.  ACESSÓRIOS: Considerar o fornecimento de válvula de escoamento para tanque sem 

ladrão, parafusos de fixação para tanque e todos os acessórios necessários para seu 
perfeito funcionamento. 

4.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no DML. 

5. TIPO: Torneira para pia de cozinha 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. MODELO: Torneira cromada tipo parede, com bico móvel e arejador. 
5.1.2. LINHA: Targa 
5.1.3. REFERÊNCIA: Cód. 1168 C40 CR. 
5.1.4. ACESSÓRIOS : Considerar o fornecimento de todos os acessórios necessários para seu 

perfeito funcionamento. 
5.1.5. FABRICANTE : Deca ou similar. 

5.2. APLICAÇÃO:  Fornecer e instalar na Copa. 

6. TIPO: Torneira para tanque 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

6.1.1 MODELO: Torneira para tanque com arejador. 
6.1.2. LINHA: Standard 
6.1.3. REFERÊNCIA: Cód. 1154 C39  
6.1.4. ACESSÓRIOS: Considerar o fornecimento de todos os acessórios necessários para seu 

perfeito funcionamento. 
6.1.5. FABRICANTE: Deca ou similar. 

6.2.  APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no tanque do DML. 

7. TIPO: Armários  

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

8.1.1. TIPOS:  
8.1.1.1. Armários sob tampo de granito suspensos 20cm do chão; 
8.1.1.2. Armários altos; 
8.1.1.3. Armários para depósito de material de limpeza suspensos 20cm do chão. 

8.1.2. MATERIAL: MDF dupla face, 18mm, revestido em laminado fenólico melamínico. 
8.1.3. COR: Branco. 
8.1.4. PUXADORES: De alumínio, tipo alça 20cm. 
8.1.5. ACESSÓRIOS: Corrediças metálicas deslizantes, roldanas de nylon, dobradiças 

cromadas e pinos cilíndricos de aço para suporte das prateleiras. 
8.1.6. PORTAS/GAVETAS: Modelo lisa com cantos arredondados. 
8.1.7. MÓDULOS: Conforme detalhado no projeto arquitetônico. 
8.1.8. FABRICANTE: Regional. 

8.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na Copa e DML. 

8. TIPO: Lixeira de coleta seletiva 

9.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

9.1.1. MATERIAL: Fiberglass. 
9.1.2. CAPACIDADE: 50 lts. 
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9.1.3. LINHA: Coleta seletiva. 
9.1.4. MODELO: Cód. 1848. 
9.1.5. FABRICANTE: Art Prisce ou similar. 

9.2 APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na Copa. 

10 TIPO: Lixeira com tampa basculante 

10.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

10.1.1 MATERIAL: Fiberglass. 
10.1.2 CAPACIDADE: 35 lts. 
10.1.3 LINHA: Coleta seletiva. 
10.1.4 MODELO: Cód. 1173. 
10.1.5 FABRICANTE: Art Prisce ou similar. 

10.2 APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na Copa. 
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1. NORMAS 

Conforme  P-28.SAN.01. 

2. Bancada de granito  

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Granito cinza andorinha. 
2.1.2. ESPESSURA: 20mm  
2.1.3. DIMENSÕES: Conforme projeto de arquitetura. 
2.1.4. RODAPIA: 5x2cm em todas faces da bancada comuns às paredes de alvenaria e às 

divisórias de granito, sobre azulejo. 
2.1.5. ACABAMENTO: Polido fino e lustrado em todas as superficies visíveis. 

2.2. EXECUÇÃO: 

2.2.1. O tampo será instalado junto à alvenaria ou divisória de gesso e apoiado sobre armário. 
2.2.2. Executar recortes para cubas e torneiras. 
2.2.3. Todas as arestas aparentes terão acabamento reto simples. 
2.2.4. Aplicar massa plástica em todos encaixes. 

2.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme detalhado em projeto arquitetônico nos ambientes: 

2.3.1. Sanitários feminino e masculino. 

3. TIPO: Cuba Oval de Embutir  

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. MODELO: Oval de Embutir. 
3.1.2. COR: Branco Gelo. 
3.1.3. REFERÊNCIA: L59 - GE17. 
3.1.4. FABRICANTE: Deca ou similar. 
3.1.5. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento de 

cada lavatório: 
3.1.5.1. Válvula de escoamento para lavatório cromada, com tampa plástica, ref. Deca  

1602 CR PLA; 
3.1.5.2. Ligação flexível malha de aço inox, comprimento 30cm, ref. Deca 4607 C 030; 
3.1.5.3. Sifão para lavatório cromado ref. Deca 1680C – Ø 1 1/4" x 1 1/2". 

3.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no tampo de granito dos sanitários feminino e masculino. 

4. TIPO: Lavatório com coluna suspensa – Sanitários  para pessoas portadoras de necessidades 
especiais (PPNE) 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. MODELO: Lavatório com coluna suspensa. 
4.1.2. COR: Branco Gelo. 
4.1.3. LINHA: Vogue Plus. 
4.1.4. DIMENSÕES: 550mm x 470mm. 
4.1.5. REFERÊNCIA: L 51 + CS 1V - GE17. 
4.1.6. FABRICANTE: Deca ou similar. 
4.1.7. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento de 

cada lavatório: 
4.1.7.1. Válvula de escoamento para lavatório cromada, com tampa plástica, ref. Deca  

1602 CR PLA; 
4.1.7.2. Ligação flexível em malha de aço inox, comprimento 30cm, ref. Deca 4607 C 

030; 
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4.1.7.3. Kit de parafusos de fixação de lavatório com arruela metálica cromada e bucha 
de nylon S-10; ref. Deca – SP7 01. 

4.1.7.4. Deverão estar incluídos, todos os itens necessários para a perfeita instalação e 
funcionamento do equipamento. 

4.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no sanitário para PPNE. 

5. TIPO: Lavatório de Canto  

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. MODELO: Pia de Canto – Linha Máster. 
5.1.2. COR: Branco Gelo. 
5.1.3. LINHA: Coleção Máster. 
5.1.4. DIMENSÕES: 480mm x 480mm. 
5.1.5. CÓDIGO Comercial: L 76 - GE17. 
5.1.6. FABRICANTE: Deca ou similar. 
5.1.7. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento de 

cada lavatório: 
5.1.7.1. Válvula de escoamento para lavatório cromada, com tampa plástica, ref. Deca  

1602 CR PLA; 
5.1.7.2. Ligação flexível em malha de aço inox, comprimento 30cm, ref.. Deca 4607 C 

030; 
5.1.7.3. Kit de parafusos de fixação de lavatório com arruela metálica cromada e bucha 

de nylon S-10; ref. Deca – SP7 01; 
5.1.7.4. Deverão estar incluídos, todos os itens necessários para a perfeita instalação e 

funcionamento do equipamento. 

5.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos sanitários para PPNE com dimensões mínimas ou no 
interior de box adaptado em sanitário comum com demais usuários. 

6. TIPO: Vaso sanitário para PPNE 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

6.1.1. MODELO: Linha Conforto - Vogue Plus. 
6.1.2. COMPRIMENTO TOTAL: 585mm (do alinhamento da parede). 
6.1.3. COR: Branco Gelo. 
6.1.4. REFERÊNCIA: P 510 - GE17 (sem abertura frontal). 
6.1.5. FABRICANTE: Deca ou similar. 
6.1.6. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento de 

cada vaso: 
6.1.6.1 Assento de poliéster ref. AP 51 com fixação cromada. 
6.1.6.2 Kit de parafusos de fixação de vaso sanitário com arruela metálica cromada e 

bucha de nylon S-10; ref. Deca SP 13. 
6.1.6.3 Ligações (tubos e engates) em acabamento cromado. 
6.1.6.4 Vedação DECANEL para vaso sanitário – ref. Deca AV 90 01. 
6.1.6.5 Deverão estar incluídos, todos os itens necessários para a perfeita instalação e 

funcionamento do equipamento. 

6.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no sanitário para PPNE. 

7. TIPO:  Caixa de descarga suspensa embutida 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

7.1.1. LINHA:  
7.1.1.1 Montana 9000 (modelo standard para alvenaria convencional com tubo de 

descarga); 
7.1.1.2 Montana 9000 DW (modelo para embutimento em paredes do tipo dry wall). 
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7.1.2. COR: Branca 
7.1.3. DIMENSÕES EXTERNAS: (8,9 x 44,6 x 59,5cm) / (Prof. x Larg. X Alt.) 
7.1.4. SUPORTE DE FIXAÇÃO: Suporte para bacias suspensas M9000 (alvenaria) ou M9000 

DW (dry wall). 
7.1.5. ESPELHO DE ACABAMENTO: Espelho plástico cor cinza, linha Elegance. 
7.1.6. FABRICANTE: Montana Hidrotécnica Ltda ou similar. 

7.2. APLICAÇÃO: Sanitário para PPNE, para funcionamento com vaso sanitário  a ser instalado. O 
comando de acionamento da descarga deve ser instalado em altura igual a 100cm (± 5 cm). do 
piso acabado. 

8. TIPO: Vaso sanitário com caixa acoplada de acion amento seletivo 

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

8.1.1. MODELO: Linha Nuova 
8.1.2. MECANISMO: Dual Flux (duplo acionamento 3 e 6 litros) 
8.1.3. COMPRIMENTO TOTAL: 650mm (do alinhamento da parede) 
8.1.4. COR: Branco Gelo 
8.1.5. CÓDIGO COMERCIAL: P 130 - GE17  
8.1.6. FABRICANTE: Deca ou similar. 
8.1.7. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento de 

cada vaso: 
8.1.7.1. Assento de poliéster ref. AP 23 com fixação cromada. 
8.1.7.2. Kit de parafusos de fixação de vaso sanitário com arruela metálica cromada e 

bucha de nylon S-10; ref. Deca SP 13. 
8.1.7.3. Ligações (tubos e engates) em acabamento cromado. 
8.1.7.4. Vedação DECANEL para vaso sanitário – ref. Deca AV 90 01. 
8.1.7.5. Deverão estar incluídos, todos os itens necessários para a perfeita instalação e 

funcionamento do equipamento. 

8.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos sanitários feminino e masculino. 

9. TIPO: Mictório  

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

9.1.1. MODELO: M 712 – mictório com sifão integrado. 
9.1.2. COR: Branco Gelo. 
9.1.3. REFERÊNCIA: M712 - GE17. 
9.1.4. FABRICANTE: Deca ou similar. 
9.1.5. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento de 

cada mictório: 
9.1.5.1. Conjunto de instalação para mictório, composto de parafusos de fixação com 

arruela metálica cromada e bucha de nylon. 
9.1.6. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no sanitário masculino, em locais indicados no projeto 

arquitetônico. 

10. TIPO: Torneira para Lavatório 

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

10.1.1. TIPO: Torneira de bancada com sistema de acionamento hidromecânico com pressão 
 manual. 

10.1.2. LINHA: Docolmatic. 
10.1.3. MODELO: Pressmatic Alfa – Chrome. 
10.1.4. ACABAMENTO: Cromado. 
10.1.5. REFERÊNCIA: Cód. 00446106. 
10.1.6. FABRICANTE: Docol ou similar. 
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10.1.7. ACESSÓRIOS: Deverão estar incluídos todos os itens necessários para a perfeita 
instalação e funcionamento do equipamento. 

10.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos lavatórios dos sanitários feminino e masculino. 

11. TIPO: Torneira para lavatório - Sanitários para  PPNE 

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

10.1.1. TIPO: Torneira com sistema de acionamento hidromecânico com pressão manual. 
10.1.2. MODELO: Pressmatic Benefit – Chrome. 
10.1.3. ACABAMENTO: Cromado. 
10.1.4. REFERÊNCIA: Cód. 00490406. 
10.1.5. FABRICANTE: Docol ou similar. 
10.1.6. ACESSÓRIOS: Deverão estar incluídos todos os itens necessários para a perfeita 

instalação e funcionamento do equipamento. 
Obs.: O produto deve atender a Norma Brasileira de Regulamentação de Acessibilidade (NBR -
9050). 

11.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no lavatório do sanitário para PPNE. 

12. TIPO: Arejador para torneira  

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

12.1.1. TIPO:  Arejador econômico para torneira com rosca externa. 
12.1.2. ACABAMENTO: Cromado. 
12.1.3. REFERÊNCIA: Cód. M24X1. 
12.1.4. FIXAÇÃO: Conforme orientação do fabricante. 
12.1.5. FABRICANTE: Docol ou similar. 

12.2. APLICAÇÃO: Uma unidade para cada lavatório. 

13. TIPO: Registro regulador para torneira 

13.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

13.1.1. TIPO:Registro regulador de vazão para torneira. 
13.1.2. ACABAMENTO: Cromado. 
13.1.3. REFERÊNCIA: Cód. 13010006. 
13.1.4. FIXAÇÃO: Conforme orientação do fabricante. 
13.1.5. FABRICANTE: Docol ou similar. 

13.2. APLICAÇÃO:  Uma unidade para cada lavatório. 

14. TIPO: Válvula de descarga para mictório 

14.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

14.1.1. MODELO: Pressmatic Compact - Chrome. 
14.1.2. ACABAMENTO: Cromado. 
14.1.3. REFERÊNCIA: Cód. 17010306. 
14.1.4. FABRICANTE: Docol ou similar. 
14.1.5. ACESSÓRIOS: Considerar o fornecimento de todos os acessórios necessários para 

seu perfeito funcionamento. 

14.2. APLICAÇÃO:  Fornecer e instalar no sanitário masculino. 
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15. TIPO : Ducha higienica com derivação 

15.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

15.1.1. TIPO: Ducha higiênica com registro e derivação. 
15.1.2. LINHA: Targa. 
15.1.3. REFERÊNCIA: Cód. 1984 C40 CR. 
15.1.4. ACABAMENTO: Cromado. 
15.1.5. FABRICANTE: Deca ou similar. 
15.1.6. ACESSÓRIOS: Considerar o fornecimento de todos os acessórios necessários para 

seu perfeito funcionamento. 

15.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos locais indicados no projeto arquitetônico nos sanitários 
masculino, feminino e no sanit[ario para PPNE. 

16. TIPO : Dosador para sabão líquido em metal crom ado 

16.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

16.1.1. MARCA: Docol ou similar. 
16.1.2. ACABAMENTO: Cromado. 
16.1.3. MODELO: Cód. 17200006. 
16.1.4. CAPACIDADE: Reservatório com capacidade para 1lt de sabonete líquido ou 

detergente. 
16.1.5. ACESSÓRIOS: Considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu 

perfeito funcionamento. 

16.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no tampo de granito junto às cubas nos sanitários.e copa. 

17. TIPO: Cabide 

17.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:. 

17.1.1. TIPO: Cabide. 
17.1.2. MODELO: Single. 
17.1.3. REFERÊNCIA: Cód. 00158206. 
17.1.4. ACABAMENTO: Cromado. 
17.1.5. FABRICANTE: Docol ou simila. 

17.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos locais indicados no projeto arquitetônico nos sanitários 
masculino, feminino e sanitário para PPNE. 

18. TIPO: Papeleira  

18.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

18.1.1. MODELO: Sem protetor. 
18.1.2. LINHA: Belle Époque Light. 
18.1.3. ACABAMENTO: cromado. 
18.1.4. REFERÊNCIA: Cód. 2020 C51 
18.1.5. FABRICANTE: Deca ou similar. 

18.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos locais indicados no projeto arquitetônico nos sanitários 
masculino, feminino e sanitário para PPNE. 

19. TIPO: Saboneteira externa para sabão líquido 

19.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

19.1.1. MODELO: Aitana.  
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19.1.2. LINHA: Clássica. 
19.1.3. REFERÊNCIA: AC 70000. 
19.1.4. COR: Branco. 
19.1.5. CAPACIDADE: 0,9 lts. 
19.1.6. FABRICANTE: Jofel. 

19.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos sanitários conforme  indicado no projeto arquitetônico; 

20. TIPO: Toalheiro para toalha de papel 

20.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

20.1.1. TIPO: Toalheiro interfolhas.  
20.1.2. BASE/TAMPA: Base e tampa em poliestireno de alto impacto – fechamento com chave. 
20.1.3. DIMENSÕES: 120x275x365mm (Prof. x Larg. x Alt.) 
20.1.4. LIINHA: Clássica. 
20.1.5. REFERÊNCIA: AH 31000PS. 
20.1.6. COR: Branco. 
20.1.7. FABRICANTE: Jofel ou similar. 

20.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos locais indicados no projeto arquitetônico nos sanitários 
masculino, feminino e sanitário para PPNE. 

21. TIPO: Barras (Apoio e Aproximação) – sanitários  para PPNE 

21.1. Ver capítulo S-14.01. 

22. TIPO: Espelho cristal plano 

22.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

22.1.1. ESPESSURA: 6mm. 
22.1.2. DIMENSÕES: Conforme indicado no projeto arquitetônico. 
22.1.3. ACABAMENTO DAS BORDAS: Todas as bordas serão bisotadas (2cm) de maneira a 

garantir que nenhuma lateral tenha aspecto cortante. 
22.1.4. FABRICANTE: Guardian ou similar. 

22.2. FIXAÇÃO: 

22.2.1. A base do espelho será em chapa de MDF na cor branca, espessura 10mm.  
22.2.2. Aparafusar a chapa na parede revestida com azulejo na posição indicada no projeto de 

arquitetura. 
22.2.3. O parafuso deverá ter cabeça chata e não poderá ficar saliente. 
22.2.4. Conferir posições das tubulações d’água antes dessa instalação. 
22.2.5. Colar e apoiar o espelho na chapa respeitando a borda de 5mm em todo o perímetro. 

22.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nas paredes dos sanitários feminino e masculino sobre as 
bancadas. 

23. Espelho cristal plano – sanitários para pessoas  portadoras de necessidades especiais 

23.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

23.2.1. ESPESSURA: 6mm. 
23.2.2. DIMENSÕES: 70 x 90cm (largura x altura). 
23.2.3. ACABAMENTO: Sem moldura – lapidado e parafusado, acabamento com pitão 

cromado. 
23.2.4. FABRICANTE: Guardian ou similar. 
23.2.5. FIXAÇÃO: A altura da borda inferior deve ser de no máximo 0.90m e a da borda 

superior de no mínimo 1.80m do piso acabado. 
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23.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no sanitário para PPNE sobre o lavatório. 

24. TIPO: Lixeira com pedal 

24.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

24.1.1. ACABAMENTO: Aço inox. 
24.1.2. SISTEMA: Tampa com mecanismo para abertura por pedal. 
24.1.3. CAPACIDADE: 10,5 L.  
24.1.4. FABRICANTE: Tramontina, Euro Home, Brinox ou similar. 

24.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos boxes dos sanitários feminino e masculino. 

25. TIPO: Armários  

25.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

25.1.1. TIPO: Armários sob tampo de granito suspensos 20cm do chão. 
25.1.2. MATERIAL: MDF dupla face, 18mm, revestido em laminado fenólico melamínico. 
25.1.3. COR: Branco. 
25.1.4. PUXADORES: De alumínio, tipo alça 20cm.. 
25.1.5. ACESSÓRIOS: Corrediças metálicas deslizantes, roldanas de nylon, dobradiças 

cromadas e pinos cilíndricos de aço para suporte das prateleiras. 
25.1.6. PORTAS/GAVETAS: Modelo lisa com cantos arredondados. 
25.1.7. MÓDULOS: Conforme detalhado no projeto arquitetônico. 
25.1.8. FABRICANTE: Regional. 

25.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos sanitários. 

26. TIPO: Renovador de ar 

26.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

26.1.1. TIPO: Ventokit com sensor.de presença. 
26.1.2. MATERIAIS: Bloco motor, gabarito, sensor, veneziana, tubo de alumínio, parafusos e 

buchas. 
26.1.3. CAPACIDADE: Deverá ser definida pelo construtor de acordo com o tamanho do 

ambiente e distância a ser percorrida até o exterior. Esta capacidade deverá ser 
verificada junto à Fiscalização do Banco. 

26.1.4. QUANTIDADE: De acordo com projeto arquitetônico. 
26.1.5. FABRICANTE: Ventokit ou similar. 

26.2. INSTALAÇÃO: Na parede ou no forro conforme orientações do Fabricante. 

26.3. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na I.S.A. na inexistência de janela voltada para o exterior. 

27. TIPO: Válvula de descarga 

27.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

27.1.1. MODELO: Docolbase COD. 01021500(1½”) para baixa pressão, acabamento VD 
clássica cod. 01500006 

27.1.2. ACABAMENTO: CHROME 
27.1.3. ACESSÓRIOS: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu 

perfeito funcionamento. 
27.1.4. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

27.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos sanitários Feminino e Masculino. 
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28. TIPO: Válvula de descarga para sanitário PCD 

28.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

28.1.1. MODELO: Pressmatic Benefit Docol  acabamento cromado, com base RI484 1½” BP 
Cod.01021500 e acabamento Linha Benefit Chrome Cod.00184906; 

28.1.2. ACESSÓRIOS: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu 
perfeito funcionamento. 

28.1.3. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

28.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no sanitário PCD. 

29. TIPO: Bacia sanitária Convencional  

29.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

29.1.1. MODELO: TARGA 
29.1.2. COR: Branco Gelo 
29.1.3. CÓDIGO Comercial: P 1 - GE17 
29.1.4. FABRICANTE: DECA 
29.1.5. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento de 

cada vaso: 
29.1.5.1. Assento almofadado para vaso sanitário universal Poduza ou Astra, cor 

Branco Gelo.. 
29.1.5.2. Kit de Parafusos de fixação de vaso sanitário, luxo c/arruela metálica 

cromada e bucha de nylon S-10; REF. DECA SP 13. 
29.1.5.3. Tubo de ligação p/vaso sanitário c/anel Expansor – REF. DECA 1968C 
29.1.5.4. Vedação DECANEL p/ vaso sanitário – REF. DECA AV 90 01. 
29.1.5.5. Ligação flexível cromada, comprimento 30cm, REF. DECA 4607 C 030; 

29.1.6. Quantidade: conforme indicado no projeto. 

APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos sanitários Feminino e Masculino. 

30. TIPO: Vaso sanitário com caixa acoplada  

30.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

30.1.1 MODELO: Linha Vogue Plus 
30.1.2 MECANISMO: Dual Flux (duplo acionamento 3 e 6 litros) 
30.1.3 COR: Branco Gelo 
30.1.4 CÓDIGO COMERCIAL: P 505 - GE17  
30.1.5 FABRICANTE: Deca ou similar. 
30.1.6 ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no fornecimento de 

cada vaso: 
30.1.6.1. Assento de poliéster ref. AP 51 com fixação cromada. 
30.1.6.2. Kit de parafusos de fixação de vaso sanitário com arruela metálica cromada 

e bucha de nylon S-10; ref. Deca SP 13. 
30.1.6.3. Ligações (tubos e engates) em acabamento cromado. 
30.1.6.4. Vedação DECANEL para vaso sanitário – ref. Deca AV 90 01. 
30.1.6.5. Deverão estar incluídos, todos os itens necessários para a perfeita 

instalação e funcionamento do equipamento. 

30.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos sanitários feminino e masculino. 

31. TIPO: Lixeira com pedal  

31.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

31.1.1 ACABAMENTO: Aço Inóx. 
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31.1.2 CAPACIDADE: 30lts  
31.1.3 FABRICANTE: Arte Prisce, Brinox ou similar. 
31.1.4 QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

31.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos sanitários Feminino e Masculino  

32. TIPO: Lixeira com pedal e tampa 

32.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

32.1.1 MATERIAL: Polipropileno. 
32.1.2 CAPACIDADE: 15 lts 
32.1.3 MODELO: 212 
32.1.4 FABRICANTE: Arte Prisce ou similar. 
32.1.5 QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

32.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar  

32.2.1 Sanitários Feminino, Masculino e PCD; 
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1. Atualização de Plantas: 

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

1.2. O projeto arquitetônico atualizado de cada pavimento deverá ter apenas uma prancha, onde 
serão indicados o acabamento de pisos, paredes, tetos e mobiliário (leiaute). 

1.3. As notações “existente”, hachuras de locais a demolir ou construir, indicações de leiautes antigos 
e quantificação de mobiliário deverão ser eliminados das pranchas “as built”. 

1.4. As pranchas de piso, teto, mobiliário deverão, após a atualização da prancha do pavimento, ser 
expurgadas. 

1.5. Havendo expurgo de pranchas as remanescentes deverão ser renumeradas, no formato nn/TT, 
onde nn é o número da prancha e TT o total de pranchas (ex.01/05). 

1.6. Sobre o número da prancha conforme acima descrito deverá ser informado o tipo do projeto 
(ARQUITETURA, ALARME, CFTV, REDE LOCAL, TELEFONE, ELÉTRICA, INCÊNDIO, 
ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, HIDRÁULICA, etc.). 

1.7. Os arquivos (meio magnético) dos projetos deverão ser nomeados conforme a nomenclatura 
padrão, de acordo com o esquema anexo a esta Especificação. 

1.8. Todos os projetos deverão ser desenhados rigorosamente de acordo com o esquema de layers, 
também anexo a esta Especificação. 

2. Entrega dos projetos atualizados: 

2.1. Deverá ser entregue à Fiscalização do Banco uma via plotada de cada projeto (nas mesmas 
escalas fornecidas pelo Banco originalmente) e em CD (desenhos em AutoCAD, versão 2000 ou 
superior, separados por área de projeto). 

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

2.3. Os CD`s deverão ser identificados, discriminando a área de projeto e nome de todos os arquivos 
que contém. 

2.4. A ENTREGA DOS PROJETOS CONFORME EXPOSTO É CONDIÇÃO PARA O 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA E LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. 
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3. Forma do nome: 

PPPP–SB-T(TT)-NN-DD(DD)–PP–MMMAAAA  
DEPENDENCIA–-SB–PROJETO–PRANCHA–DESENHO–PAV–DATA DO PROJETO 

 

PPPP 
PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador  

• 4 caracteres 

SB 
Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE  (Agência = “00”)  

• 2 caracteres 

TT(TT) 
TIPO de projeto; conforme convenção abaixo 

• 2 a 4 caracteres 

NN 
NÚMERO da prancha – sequencial constante no “carimbo” ou “selo”  

• 2 caracteres 

PP 
PAVIMENTO – número do pavimento, conforme convenção abaixo 

• 2 caracteres 

DD(DD) 
DESCRIÇÃO do conteúdo da prancha 

• 2 a 4 caracters, conforme convenção abaixo 

MMM 
MÊS - data do projeto consta no “carimbo” ou “selo” da prancha 

• 3 caracteres 

AAAA  
ANO - data do projeto consta no “carimbo” ou “selo” da prancha 

• 4 caracteres 

4. Convenções: 

4.1. Tipos de Projetos 

AC Ar Condicionado  (climatização / ventilação mecânica) 

AL Alarme 

ARQ Arquitetônico 

CFTV Circuito Fechado de TV 

ELET Elétrico  (grupo gerador / subestação, força ) 

ESTR Estrutural 

HIDR Hidráulico (água / pluvial / esgoto) 

INC Prevenção e Combate a Incêndio  (hidrantes / extintores) 

PAIS Paisagismo 

RL Rede Local (rede lógica / dados) 

SIN Sinalização Visual (comunicação visual / sinalização interna / externa) 

SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas  

TEL Telefonia 

TOPO Levantamento Topográfico  (sondagem / altimétrico / planimétrico) 

DIV Diversos – Muitos projetos na mesma prancha ou não identificados. 

OBS: Em alguns casos existem 2 ou mais projetos afins na mesma prancha, como Telefonia 
e Alarme, Arquitetonico e Paisagismo ou CFTV e Alarme, por exemplo. Nesses casos 
indicar os 2 tipos: TEL_AL, ARQ_PAIS ou CFTV_AL.  
Quando forem muitos ou não identificados, usar DIV. 
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4.2. Pavimentos 

S1 Subsolo 1 COB Cobertura 

S2 Subsolo 2 ES Estacionamento 

S3 Subsolo 3 GA Garagem 

...  G1,G2... Garagem 1, Garagem 2... 

01 Térreo, 1º Pavimento ou Único MZ Mezanino 

02 2º Pavimento SL Sobreloja 

03 3º Pavimento SO Sótão 

...  TI Tipo 

DV Diversos – cortes, elevações ou mais de 01 pav. na mesma prancha 

4.3. Descrição do conteúdo da prancha 

ALT Altimétrico - Topográfico Lay-out 

COB Cobertura LUM Luminárias - Planta 

COR Corte MOB Mobiliário 

DET Detalhes ORC Orçamento 

DIA Diagramas PERF Perfis do Terreno 

ELEV Elevações PERS Perspectivas 

ESC Escadas PIS Piso - Planta 

ESP Especificações PLNI Planimétrico - Topográfico 

ESQ Esquadrias QDF Quadros de Força 

PLAN Planta Executiva SIN Sinalização 

EXI Existente - Planta SIT Situação 

FOR Forro - Planta TC Sala de TeleComunicações 

IMP Implantação TES Tesouraria / Casa-Forte 

ISC Instalações Sanitária / Copa TOM Tomadas 

ISO  Isométricas  de hidráulica   

DIV Diversos - Mais de um tipo de desenho na mesma prancha 

OUTR Outros - Tipos não contemplados na lista acima 

4.4. Meses para composição da data 

JAN Janeiro JUL Julho 

FEV Fevereiro AGO Agosto 

MAR Março SET Setembro 

ABR Abril OUT Outubro 

MAI Maio NOV Novembro 

JUN  Junho DEZ Dezembro 
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4.5. CONFIGURAÇÃO DOS LAYERS 

ESQUEMA GERAL DOS LAYERS 

GRUPO LAYERS COR TELA 
(tipo linha)** 

COR 
PLOTAGEM 

ESP 
mm 

ASSUNTO 

Arquitetura 
(01) 

A1 01 1/red 7 0,1 Elementos de desenho impressos 
com esp. 0,1mm 

A1 02 2/yellow 7 0,2 Elementos de desenho impressos 
com esp. 0,2mm 

A1 03 3/green 7 0,3 Elementos de desenho impressos 
com esp. 0,3mm 

A1 04 4/cyan 7 0,4 Elementos de desenho impressos 
com esp. 0,4mm 

A1 05 5/blue 7 0,5 Elementos de desenho impressos 
com esp. 0,5mm 

A1 06 6/magenta 7 0,6 Elementos de desenho impressos 
com esp. 0,6mm 

A1 07 7/white 7 0,7 Elementos de desenho impressos 
com esp. 0,7mm 

A1 DEMOL 1(hidden) 40 0,1 Elementos a serem demolidos ou 
removidos 

A1 DIVIS 3/green 7 0,3 Divisórias leves 
A1 MOBI 2/yellow 7 0,2 Mobiliário 
A1 PISO 1/red 7 0,1 Pisos 

A1 PROJ 1(hidden2) 7 0,1 Elementos ocultos na vista atual – 
em projeção 

      
A1 VIDRO 1/red 7 0,1 Vidros em corte 

Arquitetura 
(02) 

A2 COTA 8 e 9*/cinza 7 ou 1/red 0,1 Cotas 
A2 HACHU 253/cinza 253 0,1 Hachuras 
A2 SANIT 2/yellow 7 0,2 Peças sanitárias 
A2 TXT02 2/yellow 7 0,2 Textos com espessura 0,2mm 
A2 TXT03 3/green 7 0,3 Textos com espessura 0,3mm 
A2 TXT05 5/blue 7 0,5 Textos com espessura 0,5mm 
A2 TXT06 6/magenta 7 0,6 Textos com espessura 0,6mm 

Simbologia 
(01) 

S1 SIMBF 1/red 7 0,1 Simbolos com esp. 0,1mm Ex: 
Legenda; blocos; pessoas, etc. 

S1 SIMBG 6/magenta 7 0,6 Simbolos com esp. 0,6mm Ex: 
Ind. Norte; simb. de corte; etc. 

Simbologia 
(02) 

S2 MARG
F 

1/red 7 0,1 Margens e carimbos – esp. 0,1 

S2 MARG
G 

7/white 7 0,7 Margens e carimbos – esp. 0,7 

4.6. Observações:  

4.6.1. No layer A2cota as linhas terão cor 8 e os números cor 9, de modo a propiciar que tanto 
as linhas de cota como os números possam ser impressos em cor diferente da dos 
demais elementos do desenho. Tal configuração visa também possibilitar uma maior 
clareza visual na tela de trabalho. 

4.6.2. O tipo de linha padrão é o “continuous”. Os Layers com linha diferenciada terão o 
respectivo tipo de linha identificado entre parênteses. 
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1. NORMAS 

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

2. TIPO: Capacho 

2.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Filamentos de vinil entrelaçados, com costado sólido antiderrapante, 
também de vinil. 

2.1.2. TIPO: Nomad. 
2.1.3. LINHA: Extrarresistente 8150. 
2.1.4. COR: Cinza Grafite. 
2.1.5. DIMENSÕES: Conforme indicado no projeto arquitetônico. 
2.1.6. ESPESSURA: 15mm 
2.1.7. FABRICANTE: 3M do Brasil ou similar. 

2.2. APLICAÇÃO: Nos locais indicados em planta, com execução de rebaixo de profundidade 
compatível com a espessura do capacho e execução de acabamento com argamassa nas 
bordas. 

3. TIPO: Persiana Vertical com BLACKOUT 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. LINHA: DESIGN. 
3.1.2. LÂMINAS: 

3.1.2.1. Coleção: ECLIPSE. 
3.1.2.2. Material/tipo: Vertical de tecido com blackout. 
3.1.2.3. Cor: Cinza Claro. 
3.1.2.4. Composição tecido: 100% poliéster com revestimento plástico. 
3.1.2.5. Toxidade: Nenhuma. 
3.1.2.6. Nível de escurecimento/privacidade: Opaco (nível 5). 
3.1.2.7. Largura das lâminas: 89 mm. 
3.1.2.8. Distância entre as lâminas abertas: 70,5 a 75,5mm. 
3.1.2.9. Sobreposição entre lâminas: 13,5 a 18,5mm. 

3.1.3. TRILHO SUPERIOR: 
3.1.3.1. Material/tipo: Alumínio Anodizado. 
3.1.3.2. Dimensões: Altura: 25mm./ Profundidade: 43mm. 

3.1.4. CORRENTE: 
3.1.4.1. Material/tipo: Plástica em polipropileno. 
3.1.4.2. Cor: Branco neve. 

3.1.5. ACIONAMENTO: 
3.1.5.1. Material/tipo: EasyControl. 
3.1.5.2. Direcionamento abertura: Unilateral. 

3.2. DIMENSÕES: 

3.2.1. LARGURA: A persiana deverá ultrapassar a largura da janela em 20cm de cada lado. 
3.2.2. COMPRIMENTO: A persiana terá altura do forro (ou sanca) até 30cm abaixo do peitoril 

da janela. 

3.3. FABRICANTE: Luxaflex ou similar. 

Obs.: As persianas deverão obrigatoriamente ser ins taladas por mão-de-obra 
especializada e autorizada pela fabricante da persi ana. 

3.4. APLICAÇÃO: Fornecer, instalar, remanejar, lavar e executar manutenção, nos ambientes: 

3.3.1. INDICAR AMBIENTES. 
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4. TIPO: Persianas horizontais 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. LÂMINAS:  
4.1.1.1. Material: Alumínio. 
4.1.1.2. Largura: 25mm.  
4.1.1.3. Espessura: 0,15mm. 
4.1.1.4. Sobreposição entre as lâminas: 4,0 mm. 
4.1.1.5. Distância entre as lâminas (passo): 12,0 mm. 

4.1.2. TEXTURA/COR: Lisa/Prata ou Alumínio. 
4.1.3. CINTAS/CORDÕES: Cores coordenadas. 
4.1.4. TRILHOS: 

4.1.4.1. Profundidade do trilho superior: 35mm. 
4.1.4.2. Altura do trilho superior: 35mm. 
4.1.4.3. Profundidade do trilho inferior: 22mm. 
4.1.4.4. Altura do trilho inferior: 9mm. 

4.1.5. ALTURA: Igual ao vão das janelas, ultrapassando 10 cm de cada extremidade. 
4.1.6. LARGURA: Igual ao vão das janelas, ultrapassando 10 cm de cada extremidade. 
4.1.7. ACIONAMENTO: Standard (haste para abrir e fechar as lâminas e cordão para subir e 

descer a persiana). Componentes originais do Fabricante. 
4.1.8. FABRICANTE: Luxaflex ou similar ou similar. 

4.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar nos locais indicados no projeto arquitetônico. 

5. TIPO: Persianas verticais. 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1.1. MATERIAIS:  
5.1.1.1. Lâminas: PVC Liso – espessura 0,57 mm. 
5.1.1.2. Trilhos: Alumínio estrudado anodizado fosco, medindo 45 mm de largura por 25 

mm de altura, fixados através de agarradores em aço. Não é permitida a 
furação do trilho e sua furação direta. 

5.1.1.3. Acessórios:  
5.1.1.3.1. Redutor do comando e ponta oposta em ABS 
5.1.1.3.2. Lamelas em poliacetal; 
5.1.1.3.3. Carrinhos com roldanas e giro de 180º, com corpo em ABS e pino de 

encaixe das lâminas em policarbonato 
5.1.1.3.4. Comando de giro acionado por corrente tipo cadeado, com fio de 

bitola 1,0 mm, em liga nobre de cobre, banhada em níquel; 
5.1.1.3.5. Comando de recolhimento acionado por corda de diámetro 2,0 mm, 

fabricada com fios de polipropileno e pingente de polipropileno com 
roldana 

5.1.2. COR: Semelhante à parede adjacente – branco Cor White / azul Cor Gulf Blue / cinza; 
5.1.3. ALTURA: Igual ao vão das janelas, ultrapassando 10 cm de cada extremidade. 
5.1.4. LARGURA: Igual ao vão das janelas, ultrapassando 10 cm de cada extremidade. 

A divisão dos panos individuais deverá ser feita de forma que cada um deles não 
ultrapasse os seguintes limites (adotar o menor deles): 
Área máxima de cada pano: 6 m²; 
Largura máxima de cada pano: 2,80 m 

5.1.5. FABRICANTE: Vedalux ou equivalente. 

5.2. APLICAÇÃO: Fornecer, instalar, remanejar, lavar e executar manutenção, nos ambientes: 
conforme indicado no projeto arquitetônico. 

6. TIPO: Caixa de Passagem de Massas Metálicas 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
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6.1.1. MATERIAL: Chapa acrílica. 
6.1.2. DIMENSÕES: 424mm x 486mm x 200mm (largura, altura e profundidade). 
6.1.3. ESPESSURA: 4 mm. 
6.1.4. COR: Transparente e incolor. 
6.1.5. RECORTE NO VIDRO: 392 x 296mm. 
6.1.6. ESPUMA: Revestimento para proteção contra choques em polietileno. 
6.1.7. QUANTIDADE: 01 

6.2. APLICAÇÃO: Na porta Alternativa, conforme desenhos padrões em anexo. 

7. TIPO: Película Jateada 

7.1. PADRÃO: Em faixas horizontais, com 3 cm de espessura, afastadas umas das outras 1 cm. A 
película irá do piso até a altura de 2,10 m. 

7.2. FABRICANTE: 3M do Brasil ou similar 

7.3. ACABAMENTO: Translúcido. 

7.4. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar no painel em vidro temperado que delimita o corredor de 
abastecimento do Autoatendimento, conforme indicado em projeto.  

8. TIPO: Fita Antiderrapante para Degraus 

8.1. TIPO: Fita antiderrapante “Safety-Walk” (MR) Uso Geral (tráfego intenso). 

8.2. DIMENSÕES: Rolo de 20 m x 5 cm de largura. 

8.3. COR: Cinza. 

8.4. FABRICANTE: 3M do Brasil ou similar. 

8.5. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar nas escadas assentadas a 2 cm da quina ou bocel do degrau, 
em toda sua extensão. 
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1. NORMAS 

1.1. Conforme Manuais de Sinalização Externa, Sinalização de Segurança Patrimonial e 
Acessibilidade do Banco do Brasil, anexos ao final do Caderno e mais o adiante especificado a 
título de complementação. 

1.2. Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo com as 
especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões descritos no manual. 

1.3. Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos o CONSTRUTOR deverá apresentar amostras 
para apreciação e aprovação da Fiscalização. 

2. TIPO: Sinalização Visual e Tátil no Acesso 

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1. MATERIAL: Placa em acrílico ou policarbonato transparente, espessura de 6 mm, 
adesivado pelo verso com película de vinil jateada, referencia cromática SCOTCHCAL 
3M BR7300-314, com substratos contendo informação com texto indicativo em relevo e 
texto em Braile. 

2.1.2. SUBSTRATOS:  
2.1.2.1. Texto - em relevo de 1 mm, executado em PVC, pantone 287 (azul BB), fonte 

Arial 60 (16 mm) sempre em maiúsculas; 
2.1.2.2. Braille - pictograma em relevo de 1mm, executado em PVC, aplicado abaixo 

dos textos visuais, fonte BrailleKiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 
(altura 7,4mm). 

2.1.3. DIMENSÕES: 18 x 42cm. 

2.2. FIXAÇÃO:  

2.2.1. No pórtico: com parafusos cromados contra o pórtico; 
2.2.2. Na vidraçaria (nos casos onde não exista pórtico): colado contra o vidro. Neste caso, o 

adesivo jateado deve ser aplicado pelo lado interno da vidraçaria. 

2.3. GARANTIA: Conforme item 3.1.4 retromencionado.  

2.4. APLICAÇÃO: No pórtico de acesso ao Autoatendimento, na altura de 114 cm (do piso à base) 
para adaptações em edificações existentes e na altura de 110 cm (do piso à base) no caso de 
reformas com substituição do pórtico ou instalações. 

3. TIPO: Grafema 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. PADRÃO: Adesivo em vinil ref. 3M BR 3700-314 (Dusted Crystal). 
3.1.2. REFERÊNCIA: “Manual de Sinalização Externa”, em anexo. 
3.1.3. FABRICANTE: 3M do Brasil ou similar. 
3.1.4. COR: Cinza. 
3.1.5. GARANTIA: Conforme item 3.1.4 retromencionado.  

3.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na porta de vidro temperado do Pórtico do Autoatendimento. 

4. TIPO : Faixa adesiva da fachada – Sinalização de  Segurança 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

4.1.1. TIPO: Faixa em impressão serigráfica sobre fita adesiva, conforme Manual de 
Sinalização de Segurança Patrimonial. 

4.1.2. DIMENSÕES:  Largura das portas e/ou painéis de vidro e altura de 8 cm. 
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4.1.3. CÓDIGO / TEXTO:  
- FAF-HT-A / Tipo A: “As chaves dos terminais desta agência estão guardadas em 
cofre, com fechadura eletrônica que só abre no tempo programado”. Para agências sem 
serviço terceirizado de abastecimento dos terminais. 
- FAF-HT-A / Tipo B: “As chaves dos cofres dos terminais estão em poder da 
empresa transportadora de valores”. Para agências com serviço terceirizado de 
abastecimento dos terminais. 

4.1.4. GARANTIA: Conforme item 3.1.4 retromencionado.  

4.2. APLICAÇÃO:  Uso nos vidros das fachadas voltadas para a rua, no pavimento Térreo. 

 

5. TIPO : Faixa adesiva da fachada – Sinalização de  Acesso 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

5.1.1. TIPO: Faixa em impressão serigráfica sobre fita adesiva, conforme Manual de 
Sinalização Externa. A faixa pode ser com ou sem texto conforme o vidro onde esta 
adesivada. 

5.1.2. DIMENSÕES:  Largura das portas e/ou painéis de vidro e altura de 8 cm.  
5.1.3. CÓDIGO / TEXTO:  

- FAF-HT-AG  (Nome e horário de atendimento da dependência); 
- FAF-HT-STX. 

5.1.4. GARANTIA: Deverá ser apresentado Termo de Garantia documentado de no mínimo 05 
(cinco) anos para as películas autoadesivas. 

5.2. APLICAÇÃO:  Uso nos vidros das fachadas voltadas para a rua, no pavimento Térreo. 

6. TIPO: Totem Externo Luminoso Backlight 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Conforme desenhos padrões do Banco e Manual de 
Sinalização Externa, em anexo. 

6.2. DIMENSÕES: H = 4,10; 7,50 e 12,00m. 

6.3. GARANTIA: Deverá ser apresentado Termo de Garantia documentado de no mínimo 05 (cinco) 
anos para as películas autoadesivas. 

6.4. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar totem, conforme indicado no  projeto arquitetônico e em 
conformidade com o projeto executivo totem externo luminoso retroiluminado do Banco do Brasil 
e Normas Técnicas vigentes, observando-se, principalmente, as especificações relacionadas 
abaixo. 
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6.4.1. Deverá ser previsto o uso de contraporcas como sustentação da placa de base, 
garantindo assim a eliminação da umidade entre esta e a superfície de concreto, em 
caso de apoio direto; 

6.4.2. Deverá ser aplicado fundo anticorrosivo de alta resistência, previamente à execução da 
pintura automotiva, cor prata; 

6.4.3. É obrigatório a apresentação das ART´s de dimensionamento e execução da base e 
estrutura do totem, devidamente quitadas e registradas no CREA; 

6.4.4. Para fins de aceitação da estrutura, a FISCALIZAÇÃO executará, a seu critério, abertura 
de furo 8mm na chapa do totem a fim de verificar sua espessura, sendo que a 
recomposição da chapa com o devido acabamento ficará a cargo do Construtor. 

7. TIPO: Painel metálico auxiliar para fixação do l etreiro 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

7.1.1. MATERIAL: Chapas de aço galvanizado nº 20, dobradas e soldadas, em forma de 
bandeja, fixadas à estrutura de apoio, com rebites de alumínio.  

7.1.2. ESTRUTURA DE APOIO: Estrutura treliçada em tubo de aço galvanizado fixada com 
chumbadores à estrutura existente. Dimensionamento de acordo com detalhe em projeto. 

7.1.3. ACABAMENTO: Pintura automotiva, cor cinza grafite ”padrão BB”, sobre duas demãos 
de fundo para galvanizado da Sherwin Williams ou similar. 

7.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar na fachada principal conforme indicado em projeto. 

8. TIPO: Letreiro Externo Luminoso Backlight   

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

8.1.1. DIMENSÕES: Conforme indicado em projeto. 
8.1.2. COMPONENTES:  

8.1.2.1. Faixa extendida de 410, 580, 750, 775 ou 1030 cm; 
8.1.2.2. Bandeira contraposta (nos casos de letreiro com 775 ou 1030cm). 

8.1.3. REFERÊNCIA: Manual de Sinalização Externa, em anexo. 
8.1.4. ESTRUTURA: Tubos de metalon e chapas de aço galvanizada # 14. 
8.1.5. ACABAMENTO: Pintura automotiva, cor Prata Polar Metálico 97 ref. Tintas Wanda ou 

similar, com aplicação de verniz PU bicomponente semi fosco.  
8.1.6. SUPERFÍCIE: Policarbonato em bobina branco leitoso 2,4mm ref. GE Lexan SGC - 100 

Sheet com aplicação de película autoadesiva cast catálogo translúcidas 3M do Brasil ou 
similar, conforme abaixo: 
8.1.6.1. Yellow (amarelo) - ref. 3630-015 – Pantone 108c ou similar; 
8.1.6.2. Sultan Blue (azul) - ref. 3630-157 – Pantone 286c ou similar. 
Obs.: A película amarela deve ser recortada 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 cuidando para que haja uma sobreposição de 1mm 
entre a película amarela e azul. Uma outra camada de película transparente deve ser 
aplicada sobre essas películas para proteção geral do letreiro . 

8.1.7. ILUMINAÇÃO: A iluminação interna do letreiro será executada com lâmpadas 
fluorescentes de potência 40W, dotadas de reator eletrônico de partida rápida. As 

TOTEM H = 4,10m H = 7,5m H = 12,00m 
Espessura da chapa 3,75mm 4,75mm 8,0mm 
Ancoragem 50cm 50cm 50cm 
Fck – bloco de fundação ≥ 30 Mpa ≥ 30 Mpa ≥ 30 Mpa 
Aço  - chumbadores SAE 1010/1020 SAE 1010/1020 SAE 1010/1020 
Aço – placa de base SAC – 250 SAC - 250 SAC – 250 
Placa de base 25,4mm (1”) 25,4mm (1”) 25,4mm (1”) 
Chumbadores de aço 
galvanizado a fogo 

6 Φ 25,4 (1”) 8 Φ 25,4 (1”) 10 Φ 25,4 (1”) 
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lâmpadas, de 1,15m de comprimento, serão dispostas em 02 linhas eqüidistantes no 
sentido da altura e com número de colunas que se fizerem necessárias, no sentido do 
comprimento adotado para o letreiro. 

8.1.8. GARANTIA: Deverá ser apresentado Termo de Garantia documentado de no mínimo 05 
(cinco) anos para as películas autoadesivas. 

8.2. INSTALAÇÃO:  Assentar o letreiro com pequeno afastamento em relação a face da marquise, 
com dispositivos inoxidáveis. 

8.3. APLICAÇÃO:  Fornecer e instalar na fachada frontal, conforme indicado em projeto e de acordo 
com o padrão executivo do Sistema de Identificação Externa do Banco do Brasil. 

9. TIPO: Bandeira Vertical e Medalhão 

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

9.1.1. DIMENSÕES:  880 x 820mm (bandeira) e 700 x 820mm (medalhão). 
9.1.2. REFERÊNCIA: Manual de Sinalização Externa, em anexo. 
9.1.3. ESTRUTURA: Chapa de aço galvanizada # 14. 
9.1.4. ACABAMENTO: Pintura automotiva, cor Prata Polar Metálico 97 ref. Tintas Wanda ou 

similar, com aplicação de verniz PU bicomponente semi fosco. 
9.1.5. SUPERFÍCIE: Policarbonato em bobina branco leitoso 2,4mm ref. GE Lexan SGC - 100 

Sheet com aplicação de película autoadesiva cast catálogo translúcidas 3M do Brasil ou 
similar, conforme abaixo: 
9.1.5.1. Yellow (amarelo) - ref. 3630-015 – Pantone 108c ou similar; 
9.1.5.2. Sultan Blue (azul) - ref. 3630-157 – Pantone 286c ou similar. 
Obs.: Uma outra camada de película transparente deve ser aplicada sobre essas 
películas para proteção geral do letreiro . 

9.1.6. GARANTIA: Deverá ser apresentado Termo de Garantia documentado de no mínimo 05 
(cinco) anos para as películas autoadesivas. 

9.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar conforme indicado em projeto e de acordo com o padrão 
executivo do Sistema de Identificação Externa do Banco do Brasil. 

10. TIPO: Placa Vertical para Estacionamento 

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

10.1.1. MATERIAL: Chapa metálica (alumínio # 22). 
10.1.2. DIMENSÕES: 50x70 cm 
10.1.3. CARACTERÍSTICAS: Conforme Manual de acessibilidade BB. 
10.1.4. CÓDIGO / TEXTO / QUANTIDADE:  

10.1.4.1. PLV-PCD-01: “Estacionamento reservado para veículos autorizados” - xx 
unidades; 

10.1.4.2. PLV-PCD-02: “Veículos Autorizados” – xx unidades; 
10.1.4.3. PLV-PCD-03: “Vaga Exclusiva para pessoas com idade acima de 60 anos - 

 xx unidades 

10.2. APLICAÇÃO: Na vaga destinada à PPNE no estacionamento. 

11. TIPO: Placa de Sinalização Bicicletário 

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

11.1.1. ESTRUTURA: Placa com estrutura em tubo industrial de aço carbono metalon 20x20mm, 
ou cantoneiras de abas iguais, forradas em chapa de aço # 16 (1,5mm). 

11.1.2. DIMENSÕES: 35x130 cm. 
11.1.3. CÓDIGO/TEXTO: 

- PLA-BIC / “Use seu próprio cadeado. O Banco do Brasil não fornece cadeados ou 
correntes. Verifique se sua bicicleta está bem travada”  
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11.1.4. FIXAÇÃO: Fixar na base do bicicletário por meio de solda e parafusos. 
11.1.5. ACABAMENTO: Pintura automotiva na cor azul ref. Pantone 286, com grafema e textos 

serigrafados na cor branca. Bottom BB do Clube do Ciclista com símbolo do Banco do 
Brasil será disponibilizado pela Contratante. 

11.1.6. QUANTIDADE: 01 unidade. 

11.2. APLICAÇÃO: Para uso na base do bicicletário, conforme desenho padrão em anexo. 

12. TIPO: Sinalização Visual de Degraus 

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

12.1.1. MATERIAL: Película auto-adesiva em PVC. 
12.1.2. COR: Amarela. 
12.1.3. DIMENSÕES: 3,0x20cm. 
12.1.4. NORMA: Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em 

adesivo em cor contrastante com a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03 m de 
largura. Essa sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no 
mínimo 0,20 m de extensão, localizada conforme item 5.13 da NBR 9050/2004. 

12.2. APLICAÇÃO: Nos degraus da Escada de Público. QUANDO NÃO EXISTIR FAIXA 
ANTIDERRAPANTE EM COR CONTRASTANTE COM A BASE DO DEGRAU. 

13. TIPO: Sinalização Tátil de Corrimão 

13.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

13.1.1. TIPO: SINALIZAÇÃO EM BRAILE 
13.1.1.1. MATERIAL: Aço. 
13.1.1.2. DIMENSÕES: 60 X 13 X 0,4mm 
13.1.1.3. ACABAMENTO: Inoxidável escovado 
13.1.1.4. TEXTO: Caracteres em Braille, com 7,4mm de altura informando sobre os 

pavimentos no início e no final dos corrimãos. 
13.1.1.5. INSTALAÇÃO: Fixados com adesivo 3M de alta qualidade. 

13.1.2. APLICAÇÃO: Placas a serem instaladas no início e no final das escadas fixas e rampas. 
13.1.3. TIPO ANEL DE TEXTURA 

13.1.3.1. MATERIAL: Borracha.  
13.1.3.2. DIMENSÕES: Largura no mínimo 2cm, espessura 2cm. 
13.1.3.3. COR: Preta 
13.1.3.4. INSTALAÇÃO: Fixados com adesivo 3M de alta qualidade 
13.1.3.5. QUANTIDADE: xx unidades 

13.1.4. APLICAÇÃO: A ser instalado 1m antes das extremidades do corrimão no início e no final 
das escadas fixas e rampas. 
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1. NORMAS  

1.1. Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo com as 
especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões descritos no manual. 

1.2. 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. 

2.  TIPO : Faixa de Segurança adesiva da fachada 

2.1. CARACTERÍSTICAS : Faixa em impressão serigráfica sobre fita adesiva, cfe. Manual de 
Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

2.2. DIMENSÕES :  Largura das portas e/ou painéis de vidro e  altura de 8 cm; 

2.3. CÓDIGO / TEXTO: FAF-HT-A / Tipo A : “ Agência XXXXXX das 10 às 15h ”. 

2.4. APLICAÇÃO :  Uso nos vidros das fachadas voltadas para a rua, no pavimento Térreo 

3. TIPO: Placa aérea informativa 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

3.2. DIMENSÕES :  90,0 x 28,0 cm. 

3.3. CÓDIGO / TEXTO : PLA-HT-SEG / “O COFRE desta agência possui fechadura eletrônica e só 
abre no tempo programado”; 

3.4. APLICAÇÃO :  Aplicar na Sala de Auto-Atendimento,  Bateria de Caixas (a 40 cm da parede do 
fundo) . 

4. TIPO: Adesivo informativo para PGDM – Porta com detector de metais 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

4.2. DIMENSÕES : 30 x 12,2 cm  

4.3. CÓDIGO/TEXTO ADE-HT-PGDM1 / “Porta com detector de metais” 

4.4. QUANTIDADE : 03 unidades por porta 

4.5. APLICAÇÃO :  Uso nas portas giratórias das PGDMs em todas as folhas de vidro, nas faces 
voltadas para o sentido do fluxo de acesso, fixado com a base na altura de 1,40 m do piso 

5. TIPO: Adesivo informativo para PGDM – Portadores  de marcapasso 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

5.2. DIMENSÕES : 47,2 x 7,5 cm  

5.3. CÓDIGO/TEXTOADE-PGDM2 / “Não utilizável por portadores de marcapasso. Favor dirigir-se ao 
acesso alternativo.” 
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5.4. QUANTIDADE : 01 unidade por porta 

5.5. APLICAÇÃO :  Uso na parte superior do pórtico, centralizado. 

6. TIPO: Adesivo informativo para PGDM – Setas dire cionais sentido de fluxo 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

6.2. DIMENSÕES : Ø9 cm  

6.3. CÓDIGO: ADE-PGDM3  

6.4. QUANTIDADE : 06 unidades por porta 

6.5. APLICAÇÃO :  Uso nas portas giratórias das PGDMs em todas as folhas de vidro, orientando o 
fluxo de passagem, fixado entre 1,30 e 1,40 m do piso 

7. TIPO: Adesivo da caixa de passagem de massas met álicas (CPMM),  

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

7.2. DIMENSÕES : 30 x 12,5 cm  

7.3. CÓDIGO/TEXTO : 

7.4. ADE-HT-CPMM / “Porta com detector de metais. Pede-se deixar aqui seus objetos de metal, 
retirando-os logo após entrar.” 

7.5. APLICAÇÃO :  Para ser fixado na portinhola da CPMM,  

8. TIPO: Placa de Identificação de Acesso Restrito  

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

8.2. DIMENSÕES : 30x13 cm  

8.3. CÓDIGO/TEXTO : 

8.4. PLA-HT-RES / “Acesso Restrito”. 

8.5. APLICAÇÃO :  Nas portas dos ambientes internos não visíveis pelo público – Tesouraria, 
Guichês de Grandes Pagamentos, Cofres e outros, fixada com a base a 1,40cm do piso 

9. TIPO: Placa de Identificação da Sala On-Line 

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

8.2. DIMENSÕES : 30x21 cm  

8.3. CÓDIGO/TEXTO : 

8.4. PIC-HT-STC / “SALA ON-LINE ACESSO RESTRITO”. 

8.5. APLICAÇÃO :  Nas portas dos ambientes internos não visíveis pelo público –Sala TC., fixada 
com a base a 1,40cm do piso. 



DINOP / CENOP LOG CURITIBA ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇ OS S-29.03
DIVERSOS - 29 

Capacho, Fotografias, Persianas e Outros 
 

 

 
SETEMBRO/2015 DIVERSAS BB   172/190
 

1. NORMAS  

1.1. Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo com as 
especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões descritos no manual. 

1.2. 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. 

2. TIPO: Pictogramas de Apoio e Informação  

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

2.1.1 Dimensões: 20 x 20 cm e 30x20 cm 
2.1.2 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. 

2.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar em paredes e portas, a uma altura mínima de 1,70m do piso 
acabado, nos locais determinados no projeto de Leiaute, do projeto arquitetônico.  

2.3. Pictograma 

2.3.1. (PIC-HT-SM) “Sanitário Masculino Acessível”  
2.3.2. (PIC-HT-SF) “Sanitário Feminino Acessível”  
2.3.3. (PIC-HT-CP) “Copa”  
2.3.4. (PIC-HT-PF) “Proibido Fumar”, ver projeto. 

3. TIPO: Placa aérea informativa de Ambientes  

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna 

3.2. DIMENSÕES :  90,0 x 28,0 cm. 

3.3. CÓDIGO/TEXTO :  

3.3.1. PLA-HT-F / “Preferencial – atendimento PF preferencial” – 01 unidade 
3.3.2. PLA-HT-H / “Atendimento – Atendimento PF/PJ Mista/informativa” – 03 unidades 
3.3.3. PLA-HT-I / “Empresas – Atendimento PJ Preferencial/Exclusivo/MPE” – 03 unidades 

3.4. APLICAÇÃO :  Aplicar no ambiente  Atendimento. 

4. TIPO: Sinalização da Carenagem Especial 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna 

4.2. CÓDIGO/TEXTO:  

4.2.1. PLB-09(HT)-A / Saques (depósitos, pagamentos e extratos)  
4.2.2. PLB-09(HT)- C / Cheques (saldos, extratos e transferências)  
4.2.3. PLB-09(HT)-D / Saques (depósitos, pagamentos e extratos)  para uso em terminais "full-

function"  

4.3. APLICAÇÃO :  Uso obrigatório na caixa de luz da Carenagem Especial 
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5. TIPO: Adesivo para Sala de Autoatendimento 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 

5.2. DIMENSÕES: 43,5 x 9,5 cm  

5.3. CÓDIGO / TEXTO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

5.4. SAA-HT-A / Tipo A: “A senha é a sua segurança. Não aceite ajuda de terceiros” 

5.5. SAA-HT-C / Tipo C: “A chave e o segredo do cofre deste terminal estão sob a guarda da 
empresa responsável pelo abastecimento” 

5.6. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

5.7. APLICAÇÃO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

5.7.1. Tipo A, uso obrigatório na caixa de luz da Carenagem especial na Sala de 
Autoatendimento 

5.7.2. Tipo C, Para ser fixado atrás dos terminais (cofre), nas dependências com serviço 
terceirizado. 

6. TIPO: Placa de Numeração de Guichê de Caixa 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna 

6.2. DIMENSÕES :  20,0 x 15,0 cm 

6.3. CÓDIGO/TEXTO: PNG-HT-XX / 01, 02, 03, etc... 

6.4. APLICAÇÃO :  Aplicar na testeiras frontais dos guichês de acordo com o padrão anexo. 

7. TIPO: Placa de Numeração de Mesa de Atendimento 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna 

7.2. DIMENSÕES :  10,4 x 10,0 cm 

7.3. CÓDIGO/TEXTO: PNM-HT-XX / 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, ... 

7.4. APLICAÇÃO :  Uso nas mesas de Atendimento das Plataformas com dispensador de senhas. 

8. TIPO: Pictogramas para Sinalização de Emergência  

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: cfe. Manual de Sinalização Interna 

8.2. DIMENSÕES: 20x20 cm  

8.3. CÓDIGO/TEXTO/QUANTIDADE:  

8.3.1. PIC-HT-PQ / Extintor de Pó Químico  
8.3.2. PIC-HT-CO2 / Extintor de Gás Carbônico  

8.4. APLICAÇÃO: Uso em paredes, divisórias e portas, com a base na altura de 1,40 m do piso 
(ABNT NBR 9050). 
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9. TIPO: Fita de Organização de Filas 

9.1. REFERÊNCIA: Fita adesiva para piso com 50mm de largura. 

9.2. DIMENSÕES: Largura de 50 mm. 

9.3. CÓDIGO: FIP-HT 

9.4. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar cfe. Manual de Sinalização Interna como  

9.4.1. Demarcação de fila única no piso do Auto Atendimento; 
9.4.2. Demarcação de fila única no piso do Caiex;  
9.4.3. Demarcação do Módulo de Referência 
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10. TIPO: Suporte de teto para monitores. 

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

10.1.1. DESCRIÇÃO: Suporte giratório de teto com regulagem de altura para monitores de LCD.  
10.1.1.1. Compatibilidade: Monitores de LCD, LED ou Plasma de 15” e 32” 
10.1.1.2. Capacidade: Suporta até 18Kg 
10.1.1.3. Articulação vertical: + ou – 25° 
10.1.1.4. Articulação horizontal até 360°. 
10.1.1.5. Regulagem de altura: 750 a 1200 mm, a cada 50mm, do teto ao centro da base 

de fixação do monitor. 
10.1.1.6. Acessórios: Disco de 170mm de diâmetro para auxiliar no acabamento da 

montagem e cobrir os parafusos de fixação no teto. 
10.1.2. COR: Prata. 
10.1.3. MODELO: N05V2 
10.1.4. PADRÃO: Vesa 75x75, 100x100, 200x100 ou 200x200mm 
10.1.5. FABRICANTE: ELG. 

10.2. APLICAÇÃO: Fornecer, instalar, remanejar, executar manutenção, nos ambientes: conforme 
indicado no projeto arquitetônico. Fixação no teto e passagem dos cabos deve ser internamente ao 
tubo. 

11. TIPO: Suporte de parede para monitores. 

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

11.1.1. DESCRIÇÃO: Suporte de parede articulado pára monitores de LCD.  
11.1.1.1. Compatibilidade: Monitores de LCD, LED ou Plasma de 15” a 32” 
11.1.1.2. Capacidade: Suporta até 18Kg 
11.1.1.3. Articulação vertical: + ou – 15° 
11.1.1.4. Articulação horizontal até 90°. 
11.1.1.5. Regulagem: Avanco de 45 a 345mm. 

11.1.2. COR: Prata. 
11.1.3. MODELO: LO2V2 
11.1.4. PADRÃO: Vesa 75x75, 100x100, 200x100 ou 200x200mm 
11.1.5. FABRICANTE: ELG. 

11.2. APLICAÇÃO: Fornecer, instalar, remanejar, executar manutenção, nos ambientes: conforme 
indicado no projeto arquitetônico. Fixação na parede. 

12. TIPO: Totem Interno Para Agências Desmembradas  

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

12.2. DIMENSÕES: 170,0 x 55,0 cm. 

12.3. CÓDIGO: TI-HT 

12.4. TEXTO: Textos de acordo com a demanda da agência. 

12.5. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

12.6. APLICAÇÃO: Uso obrigatório no Hall Público logo após a PGDM  

13. TIPO: Placa Aérea Direcionadora de Fluxo 

13.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 
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13.2. DIMENSÕES: 90,0 x 60,0 cm. 

13.3. CÓDIGO: PLA-HT-A 

13.4. TEXTO:conforme indicado no projeto arquitetônico. 

13.5. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

13.6. APLICAÇÃO: Aplicar conforme indicado no projeto 

14. TIPO: Placa Aérea Direcionadora de Fluxo 

14.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

14.2. DIMENSÕES: 90,0 x 44,0 cm. 

14.3. CÓDIGO: PLA-HT-B 

14.4. TEXTO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

14.5. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

14.6. APLICAÇÃO: Aplicar conforme indicado no projeto arquitetônico. 

15. TIPO: Plaqueta de Mesa 

15.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

15.2. DIMENSÕES: 18 x 6,5 cm 

15.3. CÓDIGO/TEXTO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

15.4. PLM-HT- “função” / Informa a função de gerência, atendimento especializado ou serviços 
sazonais, de acordo com a demanda da agência 

15.5. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

15.6. APLICAÇÃO: Uso nas mesas de Atendimento das Plataformas. 

16. TIPO: Placas de Sinalização de Salas e Informaç ões Úteis 

16.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

16.2. DIMENSÕES: 30 x 21,5 cm 

16.3. CÓDIGO/TEXTO/QUANTIDADE: PLA-HT-INF / Informações Úteis 

16.4. APLICAÇÃO: Uso em paredes, divisórias e portas, com a base na altura de 1,40 m do 
piso(ABNT NBR 9050), conforme indicado no projeto arquitetônico. 

17. TIPO: Placa Aérea Direcionadora de Fluxo 

17.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

17.2. DIMENSÕES: 90,6 x 60,0 cm. 
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17.3. CÓDIGO: PLA-98-A 

17.4. TEXTO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

17.5. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

17.6. APLICAÇÃO: Aplicar conforme indicado no projeto arquitetônico. 

18. TIPO: Placa aérea informativa de Ambientes  

18.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

18.2. DIMENSÕES: 90,6 x 28,0 cm. 

18.3. CÓDIGO/TEXTO:   

18.3.1. PLA-98-C / “Preferencial” – 01 unidade 
18.3.2. PLA-98-D / “Exclusivo” – 01 unidade 
18.3.3. PLA-98-E / “Atendimento” – 01 unidade 
18.3.4. PLA-98-F / “Empresas” – 01 unidade 
18.3.5. PLA-98-G / “Espaço Estilo” – 01 unidade 

18.4. QUANTIDADE conforme indicado no projeto. 

18.5. APLICAÇÃO: Aplicar sobre o Atendimento. 

19. TIPO: Sinalização para Biombo de Autoatendiment o 

19.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

19.2. DIMENSÕES: 50 x 22,5 cm 

19.3. CÓDIGO/TEXTO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

19.3.1. PLB-98-A / Saques  (depósitos, pagamentos e extratos) 
19.3.2. PLB-98 -B / Depósitos  (extratos, pagamentos e transferências) 
19.3.3. PLB-98 C / Cheques  (saldos, extratos e transferências) 
19.3.4. PLB-98-D / Saques  (depósitos, pagamentos e extratos) para uso em terminais "full-

function"  

19.4. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

19.5. APLICAÇÃO: Uso obrigatório nos Biombos de Autoatendimento  

20. TIPO: Placa de Numeração de Guichê de Caixa 

20.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

20.2. DIMENSÕES: 20,0 x 15,0 cm 

20.3. CÓDIGO/TEXTO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

20.3.1. PNG-98-XX / 01, 02, 03…A numeração será aplicada em ordem crescente de esquerda 
para direita de acordo com o cliente. 

20.4. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

20.5. APLICAÇÃO: Aplicar na testeiras frontais dos guichês de acordo com o padrão anexo. 
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21. TIPO: Plaqueta de Mesa 

21.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

21.2. DIMENSÕES: 18 x 6,5 cm 

21.3. CÓDIGO/TEXTO: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

21.3.1. PLM-“função” / Informa a função de gerência, atendimento especializado ou serviços 
sazonais, de acordo com a demanda da agência 

21.4. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

21.5. APLICAÇÃO: Uso nas mesas de Atendimento das Plataformas. 

22. TIPO: Pictogramas Diversos 

22.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

22.2. DIMENSÕES: 16x16 cm 

22.3. CÓDIGO/TEXTO/QUANTIDADE: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

22.3.1. PIC-98-SM / Sanitário Masculino xx unidades 
22.3.2. PIC-98-SF / Sanitário Feminino xx unidades 
22.3.3. PIC-98-SU / Sanitários Unissex Acess. xx unidades 
22.3.4. PIC-98-SMA / Sanitário Masculino Acess. xx unidades 
22.3.5. PIC-98-SFA / Sanitário Feminino Acess. xx unidades 
22.3.6. PIC-98-SUA / Sanitários Unissex Acess. xx unidades 
22.3.7. PIC-98-PF / Proibido Fumar xx unidades 
22.3.8. PIC-98-PCD / Acesso para pessoas com deficiência xx unidades 
22.3.9. PIC-98-ES / Escadas xx unidades 
22.3.10. PIC-98-SEG / Segurança xx unidades 
22.3.11. PIC-98-TEL / Telefonia xx unidades 
22.3.12. PIC-98-LIX / Lixeira xx unidades 
22.3.13. PIC-98-ESR / Escada Rolante xx unidades 
22.3.14. PIC-98-EL / Elevadores xx unidades 
22.3.15. PIC-98-NA / Proibido Animais xx unidades 
22.3.16. PIC-98-CP / Copa xx unidades 

22.4. APLICAÇÃO: Uso em paredes, divisórias e portas, com a base na altura de 1,40 m do 
piso(ABNT NBR 9050), conforme indicado no projeto arquitetônico. 

23. TIPO: Pictogramas para Sinalização de Emergênci a 

23.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

23.2. DIMENSÕES: 16x16 cm  

23.3. CÓDIGO/TEXTO/QUANTIDADE: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

23.3.1. PIC-98-H20 / Extintor de água xx unidades 
23.3.2. PIC-98-PQ / Extintor de Pó Químico xx unidades 
23.3.3. PIC-98-CO2 / Extintor de Gás Carbônico xx unidades 
23.3.4. PIC-98-ALA / Alarme de Incêndio xx unidades 
23.3.5. PIC-98-CHV / Chave de Emergência xx unidades 
23.3.6. PIC-98-MAN / Mangueira xx unidades 
23.3.7. PIC-98-BRI / Brigada de Incêndio xx unidades 
23.3.8. PIC-98-SAE / Saída de Emergência xx unidades 
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23.4. APLICAÇÃO: Uso em paredes, divisórias e portas, com a base na altura de 1,40 m do piso 
(ABNT NBR 9050),conforme indicado no projeto arquitetônico. 

24. TIPO: Placas de Sinalização de Salas e Informaç ões Úteis 

24.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna 

24.2. DIMENSÕES: 175 x 260 mm. e 90 x 260 mm 

24.3. CÓDIGO/TEXTO/QUANTIDADE: conforme indicado no projeto arquitetônico. 

24.3.1. PLA-98-ALMOX / Almoxarifado 
24.3.2. PLA-98-SLR / Sala de Reunião 
24.3.3. PLA-98-SU / Suporte 
24.3.4. PLA-98-ARQ / Arquivo 
24.3.5. PLA-98-SAO / S.A.O. 
24.3.6. PLA-98-TES / Tesouraria 
24.3.7. PLA-98-DEP / Depósito 
24.3.8. PLA-98-INF / Informações Úteis 

24.4. APLICAÇÃO: Uso em paredes, divisórias e portas, com a base na altura de 1,40 m do 
piso(ABNT NBR 9050), conforme indicado no projeto arquitetônico. 

25. TIPO: Faixa de Segurança adesiva da fachada 

25.1. CARACTERÍSTICAS: Faixa em impressão serigráfica sobre fita adesiva, conforme Manual de 
Sinalização Interna de Segurança Patrimonial 

25.2. DIMENSÕES: Largura das portas e/ou painéis de vidro e altura de 8 cm; 

25.3. CÓDIGO / TEXTO:  

25.3.1. FAF-HT-A / Tipo A: “As chaves dos terminais desta agência estão guardadas em cofre, 
com fechadura eletrônica que só abre no tempo programado”. Para agências sem 
serviço tercerizado de abastecimento dos terminais. 

25.3.2. FAF-HT-A / Tipo B: “As chaves dos terminais desta agência estão em poder da 
empresa transportadora de valores”. Para agências com serviço tercerizado de 
abastecimento dos terminais. 

25.4. APLICAÇÃO: Uso nos vidros das fachadas voltadas para a rua, no pavimento Térreo 

26. TIPO: Adesivo para Sala de Autoatendimento 

26.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 

26.2. DIMENSÕES: 43,5 x 9,5 cm 

26.3. Tipo B: 

26.4. TipoC: 30 x 12,5 cm  

26.5. CÓDIGO / TEXTO:  

26.5.1. SAA-98-A / Tipo A: “A senha é a sua segurança. Não aceite ajuda de terceiros” 
26.5.2. SAA-C / Tipo C: “A chave e o segredo do cofre deste terminal estão sob a guarda da 

empresa responsável pelo abastecimento” 

26.6. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 
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26.7. APLICAÇÃO:  

26.8. Tipo B, uso obrigatório nos Biombos na Sala de Autoatendimento 

26.9. Tipo C, Para ser fixado atrás dos terminais (cofre), nas dependências com abastecimento 
terceirizado. 

27. TIPO: Adesivo informativo para PGDM – Porta com  detector de metais 

27.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 

27.2. DIMENSÕES: 30 x 12,2 cm  

27.3. CÓDIGO/TEXTO 

27.3.1. ADE-98-PGDM1 / “Porta com detector de metais” 

27.4. QUANTIDADE: 03 unidades por porta 

27.5. APLICAÇÃO: Uso nas portas giratórias das PGDMs em todas as folhas de vidro, nas faces 
voltadas para o sentido do fluxo de acesso, fixado com a base na altura de 1,40 m do piso 

28. TIPO: Adesivo informativo para PGDM – Portadore s de marcapasso 

28.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 

28.2. DIMENSÕES: 47,2 x 7,5 cm  

28.3. CÓDIGO/TEXTO 

28.3.1. ADE-PGDM2 / “Não utilizável por portadores de marcapasso. Favor dirigir-se ao acesso 
alternativo.” 

28.4. QUANTIDADE: 01 unidade por porta 

28.5. APLICAÇÃO: Uso na parte superior do pórtico, centralizado. 

29. TIPO: Adesivo da caixa de passagem de massas me tálicas (CPMM),  

29.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 

29.2. DIMENSÕES: 30 x 12,5 cm  

29.3. CÓDIGO/TEXTO: 

29.3.1. ADE-98-CPMM / “Porta com detector de metais. Pede-se deixar aqui seus objetos de 
metal, retirando-os logo após entrar.” 

29.4. QUANTIDADE: 01 unidade 

29.5. APLICAÇÃO: Para ser fixado na portinhola da CPMM. 

30. TIPO: Adesivo do escudo protetor dos vigilantes   

30.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 
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30.2. DIMENSÕES: 30 x 12,5 cm 

30.3. CÓDIGO/TEXTO: 

30.3.1. ADE-VIG / “Pede-se não falar com os vigilantes” 

30.4. QUANTIDADE: 01 unidade  

30.5. APLICAÇÃO: Para ser fixado no escudo protetor dos vigilantes a 1,2cm do piso 

31. TIPO: Adesivo do Cofre e Casa Forte 

31.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 

31.2. DIMENSÕES: 30 x 12,5 cm 

31.3. CÓDIGO/TEXTO: 

31.3.1. ADE-CFR / “O uso dos equipamentos de segurança é OBRIGATÓRIO” 

31.4. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

31.5. APLICAÇÃO: Para ser fixado nas portas do cofre e casa forte acima do mecanismo de abertura 
das portas  

32. TIPO: Placa de Identificação de Acesso Restrito   

32.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 

32.2. DIMENSÕES: 26x9 cm  

32.3. CÓDIGO/TEXTO: 

32.3.1. PLA-98-RES / “Acesso Restrito”. 

32.4. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

32.5. APLICAÇÃO: Nas portas dos ambientes internos não visíveis pelo público – Tesouraria, Guichês 
de Grandes Pagamentos, Cofres e outros, fixada com a base a 1,40cm do piso 

33. TIPO: Placa de Identificação da Sala On-Line 

33.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: conforme Manual de Sinalização Interna de Segurança 
Patrimonial 

33.2. DIMENSÕES: 26x17 cm  

33.3. CÓDIGO/TEXTO: 

33.3.1. PIC-98-STC / “SALA ON-LINE ACESSO RESTRITO”. 

33.4. QUANTIDADE: conforme indicado no projeto. 

33.5. APLICAÇÃO: Nas portas dos ambientes internos não visíveis pelo público –Sala TC., fixada com 
a base a 1,40cm do piso 
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1. NORMAS 

1.1 Conforme Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco do Brasil, e, NBR 
9050/2004 

1.2 Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo com as 
especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões descritos no manual. 

1.3 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. 

2. TIPO: Adesivo PCD  

2.1. TIPO: Adesivos Símbolo Internacional de Acesso 

2.2. MATERIAL: Vinil Adesivo. 

2.3. FABRICANTE: 3M 

2.4. COR: Branco (pictograma) e fundo Azul – referência cromática pantone 2925C. 

2.5. CÓDIGO: ADE-PCD 

2.6. 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.  

2.6.1. Terminal de auto atendimento acessível; 
2.6.2. Balcão de Cliente; 
2.6.3. Porta alternativa; 
2.6.4. Mesa de atendimento acessível; 
2.6.5. Cadeira de espera acessível;. 
2.6.6. Módulo de Referência; 
2.6.7. Guichê acessível; 

3. TIPO: Sinalização Visual e Tátil de Ambientes – Placas de Parede 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

3.1.1. Material: Placa em acrílico ou policarbonato transparente, espessura de 6 mm, adesivada 
pelo verso com adesivo vinílico jateado, referência cromática 3M SCOTHCAL BR7300-
314, com substratos contendo informação com texto indicativo em relevo e texto em 
Braile;  

3.1.2. Substratos: 
3.1.2.1. Texto – Fonte Arial 99 (25 mm) sempre em maiúsculas, aplicadas com relevo 

de 1 mm, em PVC cinza escuro e bordas chanfradas; 
3.1.2.2. Braille – Fonte BrailleKiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 (altura 

7,4 mm), executada em chapa metálica na cor alumínio natural ou em PVC 
cinza claro; 

3.2. Dimensões:  Sinalização de ambientes: 21x10 cm ; 

3.3. 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; 
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3.4. APLICAÇÃO:  Ambientes: Fornecer e instalar na parede lateral à porta de acesso ao ambiente 
sinalizado, com sua base localizada entre 90 cm e 110 cm do piso acabado e, a 15 cm do umbral 
da porta. Instalar placa para os Sanitários (02 unidades) - I.S.M e I.S.F. 

4. TIPO: Mapa Tátil  

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Conforme manual de acessibilidade BB 

4.2. SÍMBOLOS E CORES: conforme manual de acessibilidade. 

4.3. TEXTOS E TAMANHO DAS FONTES: conforme manual de acessibilidade. 

4.4. APLICAÇÃO: No acesso à agência e/ou no acesso aos pavimentos ao lado da primeira mudança 
de direção do caminho tátil. 

5. TIPO: Sinalização Visual e Tátil de Ambientes – Braille No Batente 

5.1. MATERIAL: Chapa metálica na cor alumínio natural ou em PVC cinza claro; 

5.2. TEXTO: Fonte BrailleKiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 (altura 7,4 mm); 

5.3. DIMENSÕES: 60 x 13 mm; 

5.4. CÓDIGO/ QUANTIDADE:  

5.4.1. PLT-SM 
5.4.2. PLT-SF 
5.4.3. PLT-SU 

5.5. APLICAÇÃO: aplicado no batente de portas, na altura de 1,0 m do piso, no lado da maçaneta 
dos ambientes: 

5.4.1. I.S.M, I.S.F. e I.S.PCD 
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1. NORMAS 

1.1. Conforme NBR 9050/2004, Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco 
do Brasil, anexos ao final do Caderno. 

1.2. 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. 

1.3. Antes da aquisição dos alarmes de sinalização o CONSTRUTOR deverá apresentar amostras 
para apreciação e aprovação da Fiscalização. 

2. PRODUTO: Botoeira 

2.1. TIPO: Tipo soco, com grau de proteção IP65. 

2.2. FORNECEDOR: Steck (referência S-Q1M4N), Siemens, VBN ou similar. 

2.3. QUANTIDADE: 01 (um) para cada sanitário acessível. 

2.4. APLICAÇÃO: Instalação nos sanitários para PPNE, próximo às bacias sanitárias, conforme 
indicado em projeto. 

Obs.:Junto à botoeira deverá constar a seguinte inscrição: Acione em caso de emergência 
(atentar para formatação padrão).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRODUTO: Alarme Sonoro e Visual  

3.1. TIPO: Indicador Sonoro com sinalização visual acoplado. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DO ALARME SONORO: 

3.2.1. Ter intensidade e freqüência entre 500 Hz e 3.000 Hz; 
3.2.2. Freqüência variável alternadamente entre som grave e agudo, se o ambiente tiver muitos 

obstáculos sonoros; 
3.2.3. Intermitência de 1 a 3 vezes por segundo; 

Placa metálica (7,5 X 15,0cm) 
pintura  eletrostática na cor (ref. 
PANTONE 485), com letras em 
adesivo vinílico na cor branca 

Texto 
Fonte Arial 68 
centralizado na  
placa metálica 

40cm 
do chão 
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3.2.4. Intensidade de no mínimo 15 dBA superior ao ruído médio do local ou 5 dBA acima do 
ruído máximo do local; 

3.2.5. Cor preta. 
3.2.6. Garantir que não haja inscrição da palavra de incêndio ou fire no dispositivo sonoro. 

3.3. CARACTERÍSTICAS DA SINALIZAÇÃO VISUAL: 

3.3.1. Aparência intermitente; 
3.3.2. Luz em xenônio de efeito estroboscópico ou equivalente; 
3.3.3. Intensidade mínima de 75 candelas; 
3.3.4. Taxa de flash entre 1 Hz e 5 Hz; 
3.3.5. Ser instalados a uma altura superior a 2,20m acima do piso, ou 0,15m inferior em relação 

ao teto mais baixo; 
3.3.6. Ser instalados a uma distância máxima de 15m; podem ser instalados num espaçamento 

maior até o máximo de 30m, quando não houver obstrução visual. 
3.3.7. Fornecedor: Bosch (modelo DAS24-VARC), Siemens, VBN ou similar; 
3.3.8. Quantidade: 01 (um) para cada sanitário acessível. 

3.4.  APLICAÇÃO: Instalar no corredor próximo do sanitário de PPNE. 

Obs.: Adotar em ambientes internos valores entre 35 dBA e 40 dBA e em ambientes externos, 
valores entre 60 dBA a 80 dBA, sendo recomendado utilizar o valor de 60 dBA. 

4. PRODUTO: Fonte AC/DC 

4.1. TIPO: Tipo chaveada, entrada 90~230 VAC, saída 24 VDC, capacidade 0,3A. 

4.2. FORNECEDOR: Trancil ou similar. 

4.3. QUANTIDADE: 01 (um) para cada sanitário acessível. 

4.4. APLICAÇÃO: Alimentação do alarme sonoro e visual.  
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4.5. DIAGRAMAS DE INSTALAÇÃO: 

  alarme sonoro e visual 
                fonte AC/DC 
         tomada tripolar 2P+T 
 
 
        terra   

  
        neutro      
             
             
             
                              luminária       
fase       retorno luminária        
                      forro   
             
                  
             
             
     tubo galvanizado de ½” com cabo flexível                                   
               de 1,5 mm², na cor vermelha. 
                                                                                                                
       Interruptor da luminária        
                                       
             
          botoeira tipo soco      
             
                          40 cm 
                vaso sanitário       
  VISTA DA ELEVAÇÃO          
            
 
     
 
 127 OU 220VAC           24VDC                                                          alarme sonoro e visual 
             
                    
             
                                                   
             
  
                         neutro                font e AC/DC 
   terra                             

   fase                tomada tripolar 2P+T               botoeira tipo soco  
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4.6. DIAGRAMA ELÉTRICO 

 Obs.: Executar circuito exclusivo partindo do QDG para alimentação do sistema de sinalização de 
emergência.  

 As plantas serão adquiridas conforme porte, espaça mento de mudas, metragem e 
quantidade definidos no projeto de paisagismo. Segu e abaixo relação das plantas que são 
aceitas nos projetos do Banco do Brasil: 

4.6.1. Acacia podalyraefolia – acácia mimosa; 
4.6.2. Acacia farneziana – acácia amarela; 
4.6.3. Agapanthus africanus Hoffm – agapanto; 
4.6.4. Agave angustifolio Haw. – piteira-do-caribe; 
4.6.5. Arecastrum romanzoffianum – coco – babão, gerivá; 
4.6.6. Bambusa gracilis – bambusa, bambuzinho-de-jardim; 
4.6.7. Calliandra brevipes – caliandra, esponjinha; 
4.6.8. Cycus circinalis – cica; 
4.6.9. Cycas revoluta – cica; 
4.6.10. Dietes iridioides sweet – moréia; 
4.6.11. Dietes bicolor – moréia bicolor; 
4.6.12. Dracaena marginata 'Tricolor' – dracena; 
4.6.13. Erythrina falcata – mulungu, corticeira-da-serra; 
4.6.14. Hemerocallis shadyside – hemerocalis; 
4.6.15. Hemerocallis by myself – hemerocalis; 
4.6.16. Jacaranda mimosaefolia – jacarandá-mimoso; 
4.6.17. Lagerstroemia indica – resedá, extremosa; 
4.6.18. Lantana camara – lantana, camara de cheiro; 
4.6.19. Parthenocissus tricuspidada Planck – Hera japonesa; 
4.6.20. Rhododendron simsii – azaléia; 
4.6.21. Schefflera arboricola 'Variegata' – scheflera; 
4.6.22. Tabebuia avellanedae Lor. Ex Griseb – ipê-rosa; 
4.6.23. Tabebuia chrysotricha – ipê amarelo; 
4.6.24. Tibouchina mutabilis – manacá-da-serra; 
4.6.25. Zoysia japonica Steud – grama esmeralda. 
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1. NORMAS 

Conforme P-30.AAA.01. 

2. Limpeza Permanente e Final para Entrega das Obra s 

2.1. Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

2.2. Todas as pavimentações, revestimentos e vidros serão lavados e limpos, de modo que outras 
partes da obra não venham a ser danificadas por este procedimento. 

2.3. As superfícies vinílicas serão enceradas em definitivo. 

2.4. 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.  

2.5. A obra deve ser entregue limpa e desimpedida. Todos os pertences da Construtora devem ser 
retirados do prédio antes da entrega da obra. 

3. Verificação Final 

3.1. Será feita cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de 
funcionamento e segurança das instalações elétricas, telefônicas, de alarme e lógica, de modo 
que o local possa ser imediatamente utilizado. 

3.2. Na verificação final deverá ser obedecida a NB-507/77 - Recebimento de serviços de obras de 
Engenharia e Arquitetura (NBR-5675).  

4. Limpeza Permanente da Obra de Dependências em Fu ncionamento  

4.1. Limpeza executada por um auxiliar de serviços gerais (profissional de limpeza) em tempo 
integral, incluindo ferramental e material de limpeza, durante toda a obra, possibilitando o pleno 
funcionamento da dependência. 

5. Tipo: Documentação para RP 

5.1. Entregar a Fiscalização os seguintes documentos (ou cópia), em pasta específica, independente 
de entrega anterior: 

5.1.1. Orçamento de serviços extra executados pendentes de acerto 
5.1.2. Declaração de conclusão de todos os serviços contratuais e extra-contratuais 
5.1.3. Cópia da matrícula da obra no INSS 
5.1.4. ART´s civil / inst.elétricas e lógica / ar condicionado 
5.1.5. Certificado de Garantia da PGDM – 12 meses do RD – papel timbrado da firma executora 

do serviço e carimbo e assinatura da Contratada 
5.1.6. Relatório de Partida Inicial dos aparelhos de ar condicionado – com carimbo e assinatura 

do instalador e Contratada  
5.1.7. Certificado de Garantia do Ar Condicionado – papel timbrado do instalador e carimbo e 

assinatura da Contratada 
5.1.8. Check List preenchido e assinado; 
5.1.9. Certificado de Garantia Gratuita Periódica do Ar condicionado por três meses após o RD, 

quando serão feitas 03 (três) vistorias de manutenção preventiva sendo 01 (uma) a cada 
mês e qualquer manutenção corretiva necessária – papel timbrado do instalador e 
assinatura conjunta da Contratada 

5.1.10. Relatórios de Certificação da Rede; 
5.1.11. Certificado de Garantia de Materiais e Serviços – 12 meses a partir do RD – papel 

timbrado da Contratada; 
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5.1.12. Fotos 
5.1.13. Manuais de Operação dos Equipamentos fornecidos / instalados; 
5.1.14. As built de projetos – todos os projetos plotados ou com cópia heliográfica e disquetes ou 

vegetais atualizados: 
5.1.14.1. Arquitetura; 
5.1.14.2. Elétrico; 
5.1.14.3. Hidrossanitário 
5.1.14.4. Prevenção de Incêndio 
5.1.14.5. Ar Condicionado 
5.1.14.6. Outros 

6. Tipo: Documentação para RD 

6.1. Entregar a Fiscalização pasta com os seguintes documentos: 
6.1.1. Habite-se; 
6.1.2. CND; 
6.1.3. Termo informando a solução de todas as pendências anotadas quando do RP e outras 

que ocorreram neste intervalo de tempo. 
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