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1     PRELIMINARES  

CONDIÇÕES GERAIS  

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

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou catálogos 
dos materiais que venham em substituição aos especificados para o serviço, sob pena de impugnação dos 
trabalhos porventura executados.  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

APLICAÇÂO: A intervenção objetiva a execução de adequações diversas nos imóveis onde funcionam 
atualmente diversas dependências.  

   

Resumo => Serviços mais significativos:  

1 Demolições/Remoções: demolição de rampa externa existente, demolição de alvenaria revestida de azulejos 
e pisos revestidos com cerâmica para adequação das instalações hidro-sanitárias, demolição de guia de 
balizamento rampa existente, remoção de guarda-corpo e corrimão rampa externa existente, remoção de louças 
e metais sanitários, demolição de alvenaria das instalações sanitárias a serem reformuladas, demolições de 
divisórias tipo Dry-wall e Naval e demais demolições necessárias para atender nos serviços de adequação das 
dependências. Remoção de plataforma elevada de atendimento.  

2 Alvenaria e outras vedações: de tijolos furados para execução de parede de divisória.  

3 Pavimentação: Diversos tipos de pavimentação a serem executadas, tais como: ladrilho hidráulico, granito, 
porcelanato, carpete e recomposição de pisos de diversas tipologias, instalação de piso tátil e demais tipos de 
revestimentos.  

4 Revestimento: Chapisco / emboço / reboco / cerâmica, onde necessário recomposição em virtude das 
adaptações a serem executadas.  

5 Carpintaria e Marcenaria: Instalação de portas de madeira, armário para banheiro e copa, montagem e 
desmontagem de estações de trabalho, mesa guichê e guichê de caixa, montagem e desmontagem de divisória 
naval.  

6 Serralheria: Instalação de corrimãos e guarda corpo em escadas e rampas internas e externas, instalação de 
painéis de alumínio tipo ACM, bate-pneu, reforço estrutural, correção de carenagem high tech ou ampliação, 
instalação de pórtico de acesso a dependência.  

7 Ferragens: Instalação de ferragens, para portas, barras de apoio, mola hidráulica, puxador.  

8 Pintura: Pinturas diversas em alvenaria, esquadrias, grades, pisos e pintura das áreas que sofrerem 
intervenção direta ou indireta do serviço.   

9 Vidraçaria: Adequações diversas e ampliação das áreas envidraçadas, troca de pórtico de acesso.  

10 Instalações elétricas: Tubulações, fiações e demais instalações elétricas, necessárias para o perfeito 
funcionamento das instalações.   

Instalações sanitárias e de água: Execução de instalações sanitárias e adaptações nas instalações sanitárias 
existentes.  

11 Diversos: Adaptação de sinalização interna e/ou externa.  

  

DISPOSITIVOS PRELIMINARES  

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. Deverão 
ser observadas, também, as demais instruções contidas na NBR9050/2004.   

2 Em virtude de esquema de segurança e horário de trabalho específico da Dependência, os serviços deverão 
ser programados e submetidos à prévia apreciação do Banco, através da Administração da Dependência a que 
se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e 
horários de trabalho, conforme etapas do serviço e horários pré-determinados neste capítulo.  
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3 Qualquer dúvida ou irregularidade observada nas especificações e anexos, deverá ser previamente 
esclarecida junto à FISCALIZAÇÃO, visto que, após apresentada a proposta, o Banco não acolherá nenhuma 
reivindicação.  

4 Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por 
escrito do mesmo.  

5 Ficará DA CONTRATADA 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.  

6 Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas 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 do edifício, por elementos ou funcionários da 
contratada, deverá ser reparado sem ônus para o Banco.  

7 Diariamente ao final dos trabalhos, o local deverá ser limpa e livre de poeira para garantir boas condições de 
trabalho aos funcionários da agência e ao público.   

8 O local da prestação do serviço deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer 
entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalações em perfeito funcionamento.  

9 Com relação à segurança do trabalho, deverão ser obedecidas todas as recomendações contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 
D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento) e NR-10 Norma de segurança em instalações e serviços em eletricidade.  

10 Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e 
superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta 
elétrica na mesma tomada de corrente.  

11 As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos 
pela CONTRATADA, de acordo com seu plano de trabalho, observado as especificações estabelecidas, em 
cada caso, nestas especificações.   

12 Quando necessário, será exigido o uso de equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido 
o disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual-EPI e NR-1 - Disposições 
Gerais.  

  

PROTEÇÃO  EQUIPAMENTO  TIPO DE RISCO  

CABEÇA  

Capacete de 
segurança  

Queda ou projeção de objetos, impactos contra 
estrutura e outros.  

Capacete 
especial  

Equipamentos ou circuitos elétricos.  

Protetor facial  Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e 
radiações nocivas.  

Óculos de 
segurança 
contra impactos  

Ferimentos nos olhos  

Óculos de 
segurança 
contra radiações  

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 
radiações  

Óculos de 
segurança 
contra respingos  

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 
líquidos agressivos  

MÃOS E   
BRAÇOS  

Luvas ou 
mangas de 
proteção  

Objetos/materiais aquecidos, choque elétrico e 
radiação  

PÉS E   
PERNAS  

Botas de 
borracha   
( PVC )  

Locais molhados, lamacentos ou em presença de 
substâncias tóxicas  

Calçados de 
couro  

Lesão do pé  

INTEGRAL  
Cinto de 
segurança  

Queda com diferença de nível  
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AUDITIVA  
Protetores 
auriculares  

Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 - 
Atividades e Operações  
Insalubres  

RESPIRA  
TÓRIA  

Respirador 
contra poeira   Trabalhos com produção de poeira  

TRONCO  

Máscara para 
jato de areia  

Trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos 
de areia  

Respirador e 
máscara de filtro 
químico  

Poluentes atmosféricos em concentrações 
prejudiciais à saúde  

Avental de raspa  Trabalhos de soldagem e corte a quente, e de 
dobragem e armação de ferros  

  

13 Ficará A CONTRATADA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua 
identificação durante a execução do serviço. A CONTRATADA deverá fornecer também equipamentos de 
segurança conforme norma P- 02 .FER. 01.  

14 Previamente ao início do serviço, proceder à obtenção de licenças, alvarás, anotações, registros e 
aprovações exigíveis por: Prefeitura, Órgãos e Repartições Públicas em geral, concessionárias e energia 
elétrica, telefonia e comunicações, e mantenedoras;  

HORÁRIO DE TRABALHO  

I.I O Horário de Trabalho pode ser realizado fora do horário de atendimento bancário desde que não adicione 
pagamento extraordinário como Hora Extra ou Adicional Noturno, ou seja, em comum acordo prévio com a 
Administração da Dependência seja realizado entre as 5:00 e as 22:00 horas.  

I.II O Trabalho em Finais de Semana e Feriados pode ser realizado em comum acordo prévio com a 
Administração da Dependência, desde que o mesmo possa ser realizado em Final de Semana/Feriado e 
compensado por meio de banco de horas, de forma que não gere custos extras ao Contratante.  

  

1.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - Obra até R$8.000,00  

Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar a ART do responsável técnico pela 
intervenção.  

ELABORAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS  

Autoria: CESUP PATRIMÔNIO PR  

PROJETOS E CARACTERIZAÇÕES  

RELAÇÃO DE PROJETOS  

1 ARQUITETÔNICO  

 Os projetos arquitetônicos serão fornecidos ao contratado no ato de contratação de cada intervenção/Roteiro.  

2 PROJETOS COMPLEMENTARES (instalações hidro-sanitárias, lógica, elétrica, segurança e ventilação/ar 
condicionado) Quando indicado que a CONTRATADA deva apresentar os projetos complementares para análise 
e deliberação da fiscalização, estes deverão seguir a padronização do Banco.  

3 AS BUILT  

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

b) Serão fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessários até que o conteúdo 
dos arquivos seja aceito pelo Banco. Quanto da revisão for aceita, mediante comunicação do engenheiro do 
Banco, a CONTRATADA entregará então os arquivos não comprimidos, gravados em CD-Rom normal, padrão 
multi-sessões, deixando em aberto para sessões futuras (sem fechamento final para gravação), devidamente 
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etiquetado conforme determinado pelo CESUP PATRIMÔNIO PR, em arquivos AutoCAD., versão R 2010 ou 
compatível; OBS: Este item é parte integrante das condições de recebimento provisório da intervenção.  

PERDA DE MATERIAL  

A perda de material decorrente da execução já está considerada nos valores unitários dos subitens, sendo 
assim, não será admitida quantificação superior como justificativa para cobertura de perdas.  

  

NORMAS DE SEGURANÇA  

NORMAS:  Conforme P-01.SEG.01, do Caderno Geral de Encargos.  

1.9.1 Dar atenção especial às normas NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção (Ministério do Trabalho) e NBR-7678 - Segurança na execução de intervenções e serviços de 
construção (ABNT) e NR10 Norma de segurança em instalações e serviços em eletricidade.  

1.9.2 Observar as Normas Técnicas correspondentes, e em especial a NBR 13713/96 – “Aparelhos hidráulicos 
acionados manualmente e com ciclo de fechamento automático”.  

1.9.3 Manter ambientes ventilados por ocasião do manuseio de materiais combustíveis (colas, solventes, 
impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades deverão ter plenos conhecimentos sobre o 
manuseio de extintores de incêndio.  

1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - Obra de R$8.000,01 até R$15.000,00  

Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar a ART do responsável técnico pela 
intervenção.  

ELABORAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS  

Autoria: CESUP PATRIMÔNIO PR  

PROJETOS E CARACTERIZAÇÕES  

RELAÇÃO DE PROJETOS  

1 ARQUITETÔNICO  

 Os projetos arquitetônicos serão fornecidos ao contratado no ato de contratação de cada intervenção/Roteiro.  

2 PROJETOS COMPLEMENTARES (instalações hidro-sanitárias, lógica, elétrica, segurança e ventilação/ar 
condicionado). Quando indicado que a CONTRATADA deva apresentar os projetos complementares para 
análise e deliberação da fiscalização, estes deverão seguir a padronização do Banco.  

3 AS BUILT  

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

b) Serão fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessários até que o conteúdo 
dos arquivos seja aceito pelo Banco. Quanto da revisão for aceita, mediante comunicação do engenheiro do 
Banco, a CONTRATADA entregará então os arquivos não comprimidos, gravados em CD-Rom normal, padrão 
multi-sessões, deixando em aberto para sessões futuras (sem fechamento final para gravação), devidamente 
etiquetado conforme determinado pela CESUP PATRIMÔNIO PR, em arquivos AutoCAD versão R 2000 ou 
compatível; OBS: Este item é parte integrante das condições de recebimento provisório da intervenção.  

PERDA DE MATERIAL  

A perda de material decorrente da execução já está considerada nos valores unitários dos subitens, sendo 
assim, não será admitida quantificação superior como justificativa para cobertura de perdas.  

NORMAS DE SEGURANÇA  
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NORMAS:  Conforme P-01.SEG.01, do Caderno Geral de Encargos.  

1.9.1 Dar atenção especial às normas NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção (Ministério do Trabalho) e NBR-7678 - Segurança na execução de intervenção e serviços de 
construção (ABNT) e NR10 Norma de segurança em instalações e serviços em eletricidade.  

1.9.2 Observar as Normas Técnicas correspondentes, e em especial a NBR 13713/96 – “Aparelhos hidráulicos 
acionados manualmente e com ciclo de fechamento automático”.  

1.9.3 Manter ambientes ventilados por ocasião do manuseio de materiais combustíveis (colas, solventes, 
impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades deverão ter plenos conhecimentos sobre o 
manuseio de extintores de incêndio.  

  

1.3 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - Obra acima de R$15.000,00  

Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar a ART do responsável técnico pela 
intervenção.  

ELABORAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS  

Autoria: CESUP PATRIMÔNIO PR  

PROJETOS E CARACTERIZAÇÕES  

RELAÇÃO DE PROJETOS  

1 ARQUITETÔNICO  

 Os projetos arquitetônicos serão fornecidos ao contratado no ato de contratação de cada intervenção/Roteiro.  

2 PROJETOS COMPLEMENTARES (instalações hidro-sanitárias, lógica, elétrica, segurança e ventilação/ar 
condicionado). Quando indicado que a CONTRATADA deva apresentar os projetos complementares para 
análise e deliberação da fiscalização, estes deverão seguir a padronização do Banco.  

3 AS BUILT  

a) Após a completa execução da intervenção, caberá aa CONTRATADA aapresentação dos projetos 
arquitetônicos, hidráulico-sanitários, elétricos, “as built”, em papel sulfite 75 gr/m² (qualidade norma / final) para 
revisão.  

b) Serão fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessários até que o conteúdo 
dos arquivos seja aceito pelo Banco. Quanto da revisão for aceita, mediante comunicação do engenheiro do 
Banco, a CONTRATADA entregará então os arquivos não comprimidos, gravados em CD-Rom normal, padrão 
multi-sessões, deixando em aberto para sessões futuras (sem fechamento final para gravação), devidamente 
etiquetado conforme determinado pela CESUP PATRIMÔNIO PR, em arquivos AutoCAD, versão R 2000 ou 
compatível; OBS: Este item é parte integrante das condições de recebimento provisório da intervenção.  

 

PERDA DE MATERIAL  

A perda de material decorrente da execução já está considerada nos valores unitários dos subitens, sendo 
assim, não será admitida quantificação superior como justificativa para cobertura de perdas.  

NORMAS DE SEGURANÇA  

NORMAS:  Conforme P-01.SEG.01, do Caderno Geral de Encargos.  

1.9.1 Dar atenção especial às normas NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção (Ministério do Trabalho) e NBR-7678 - Segurança na execução de intervenção e serviços de 
construção (ABNT) e NR10 Norma de segurança em instalações e serviços em eletricidade.  

1.9.2 Observar as Normas Técnicas correspondentes, e em especial a NBR 13713/96 – “Aparelhos hidráulicos 
acionados manualmente e com ciclo de fechamento automático”.  
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1.9.3 Manter ambientes ventilados por ocasião do manuseio de materiais combustíveis (colas, solventes, 
impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades deverão ter plenos conhecimentos sobre o 
manuseio de extintores de incêndio.  

  

2     IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

NORMAS  

Conforme P-02.BAR.01, P-02.INS.01, P-02.TAP.01, P-02.DEM.01, P-02.LIM.01, P-02.EFE.01, P-
02.FER.01, P- 02 .LOC.01 e P-01.PLA. 01.  

Aplicável aos itens 2.1 até 2.5  
  

 

Providenciar, de imediato, logo após a assinatura do contrato, caso necessário:  

- Documentação exigida pelos órgãos públicos pertinentes (matrícula INSS, aprovação, etc  

- Instalar a placa da obra e/ou aprovação;  

- Emitir a ART / RRT, deixando cópia no local do evento para fiscalização por parte do CREA / CAU.  

PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

a- a CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro e descritivo com o desenvolvimento 
da intervenção,  de acordo com as exigências do Edital.  

b- Onde o Banco estiver instalado na condição de Condômino, deverão ser respeitados os horários e 
normativos vigentes de cada Condomínio.  

Serviços que provoquem ruídos prejudiciais aos vizinhos, tais como utilização de serras, furadeiras, demolições, 
cargas explosivas para forro, deverão ser executado, obedecidas as restrições da “lei do silêncio”.  

c- Será permitido aa CONTRATADA a utilização das instalações de água, esgoto e elétrica da dependência sob 
reforma, desde que sejam tomados os cuidados necessários, notadamente quanto a: - evitar vazamentos que 
possam provocar inundações ou infiltrações;  

- evitar contaminação da água de uso da dependência;  

- evitar entupimento da rede de esgoto ou lançamento de rejeitos incompatíveis com a destinação da rede;  

- não utilizar tomadas exclusivas para equipamentos de informática/automação bancária;  

- Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a potência do equipamento. Caso necessário, a ligação 
deverá ser feita diretamente no QGBT.  

d- Caberá a CONTRATADA exercer enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de 
evitar acidentes e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos. e-  e- A limpeza 
do local deverá ser constante.   

f- Será definido previamente pela CONTRATADA junto à fiscalização, os horários de entrega de materiais e de 
retirada de entulhos, bem como locais para depósito de materiais e almoxarifado.  

g- Os materiais de demolição deverão ser retirados em caminhões ou caçambas, obedecidos horários, 
exigências e restrições estabelecidas pela Prefeitura local.  

h- Todo material deverá ser posto no local já beneficiado, não sendo permitido a descarga a granel.  

i- Competirá aa CONTRATADA informar à fiscalização os nomes e respectivos números das carteiras de 
identidade e/ou carteira de trabalho dos empregados autorizados a trabalhar no local.   

j- VISTORIA AOS PRÉDIOS: Quando necessárias, as vistorias deverão ser marcadas pelo telefone, com 
gerente administrativo da agência, no horário de 10:00 às 16:00 hs. k- Intervenções nas instalações sanitárias:  

Todos os serviços deverão ter datas e horários, bem como o planejamento de disponibilização de sanitários 
para uso durante a execução do serviço, previamente negociadas pelo Contratado com a Administração da 
Dependência, com anuência da Fiscalização do Banco.  

Deverão ser afixados avisos e sinalizações aos usuários dos sanitários indicando a previsão dos serviços e os 
locais dos sanitários disponíveis nos diversos períodos durante a intervenção.  

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS  

OBSERVAÇÕES  
  

SEQÜÊNCIA DOS TRABALHOS: a CONTRATADA deverá observar o seguinte:  
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Conforme P-02.FER.01  

QUADRO EFETIVO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Conforme P-02.EFE.01.  

a-  Deverão ser definidas equipes de trabalho em quantidade suficiente e compatível com o volume da 
intervenção. b-  O serviço será acompanhado por um profissional de nível superior com acervo compatível, 
não-residente e por um mestre-de-obras em período integral a execução de serviço.  
c- Deve ser encaminhado previamente a fiscalização, a cópia do certificado de conclusão do curso de NR10 de 
todos os funcionários envolvidos com trabalhos em instalações elétrica e de telefonia. Caso o certificado não 
seja apresentado, este funcionário não poderá desenvolver sua atividade.  
  

TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS INTERNOS  

a- Caberá a CONTRATADA as relocalizações temporárias ou permanentes do mobiliário e/ou 
equipamento das agências.  

b- Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais de todo o 
material, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como para retirada de 
entulhos, materiais de demolição e limpeza do local.  

c- A contratada será responsável pela montagem e desmontagem das estações de trabalho, mesa guichê e 
guichê de caixa nas áreas onde houver necessidade, bem como pelo remanejamento dos arquivos.  

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:  

a- Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pela CONTRATADA para prevenir riscos de incêndio 
no canteiro. Poderá a Fiscalização, sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar hábitos 
de trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio às instalações.  

b- Competirá aa CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do manuseio de 

materiais combustíveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nestas atividades deverão 

ter conhecimento sobre manuseio de extintores de incêndio. DISPOSIÇÕES GERAIS  

a- O responsável técnico (RT) será Engenheiro ou Arquiteto, com formação plena, devidamente inscrito 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 
da Região sob a qual esteja jurisdicionado local de execução dos serviços. O RT será obrigatoriamente do 
profissional que acompanhará os serviços.  

b- Caberá a CONTRATADA selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e dimensionar 
o quadro efetivo de acordo com o porte do serviço.  

c- O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde 
que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à 
boa administração do canteiro.  

d- A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a 
comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.  

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PEQUENO PORTE para obras de até 60 dias (mínimo de 1 hora de engenheiro 
por dia)  

a) Será medido por dia de serviço (dia).  

b) O item remunera a mão-de-obra de engenheiro, considerado os encargos sociais, necessária para a 
pleno desenvolvimento do serviço. 

Para serviços de pequeno porte é exigido o mínimo de uma hora de engenheiro responsável por dia efetivo.  

2.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÉDIO PORTE para obras de 61 até 120 dias (mínimo de 2 horas de 

engenheiro por dia  

a-  Será medido por dia de serviço (dia).  

b- O item remunera a mão-de-obra de engenheiro, considerado os encargos sociais, necessária para a pleno 

desenvolvimento do seviço. 
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c- Para serviço desse porte é exigido o mínimo de duas horas de engenheiro responsável por dia efetivo.  

  
2.3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÉDIO PORTE para obras de 61 até 120 dias (mínimo de 3 horas de 
engenheiro por dia)  

a- Será medido por dia de serviço (dia).  

b- O item remunera a mão-de-obra de engenheiro, considerado os encargos sociais, necessária para a 
pleno desenvolvimento do serviço. 
c- Para serviço desse porte é exigido o mínimo de três horas de engenheiro responsável por dia efetivo.  
  
2.4 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA GRANDE PORTE para obras acima de 120 dias (mínimo de 1 hora de Técnico 
de Segurança do Trabalho)  

a- Será medido por dia de serviço (dia).   
b- O item remunera a mão-de-obra de técnico de segurança do trabalho, considerado os encargos 
sociais, necessária para a pleno desenvolvimento do serviço. 

c-  Para serviço desse porte é exigido o mínimo de uma hora de técnico de segurança do trabalho 
responsável por dia efetivo.  

  

2.5 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (dia de mestre de obras)  

a- Será medido por dia de serviço (dia).  

b- O item remunera a mão-de-obra de Mestre de Obras, considerado os encargos sociais, necessária 
para a pleno desenvolvimento do serviço. 
c- Considera-se jornada de oito horas de trabalho por dia de efetivo.  
 
2.6 Placa indicativa da obra  

Conforme P-02.PLA.01  

a) Será medido por área de placa executada (m²).  

b) O item remunera o fornecimento de placa para identificação do serviço, englobando chapa de madeira 
compensada resinada de 1,10 x 2,20 m, espessura de 12 mm, prego 18x27, pontaletes em madeira de 3ª 
categoria tipo cedro ou pinus, seção transversal de 3" x 3"; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para instalação da placa, considerando inclusive os encargos sociais; remunera também o vinil adesivo, 
conforme Anexo constante do Caderno de Especificações – Parte IV.  

ABRIGO PROVISÓRIO E CONTAINER  
  

NB598- Contratação, execução e supervisão de demolições  

NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção P-
02.BAR.01  
TIPO: O barracão será dimensionado pela CONTRATADA de forma a abrigar escritório para a FISCALIZAÇÃO 
e Administração da Obra, almoxarifado.  
LOCALIZAÇÃO  
- A localização do barracão, dentro do canteiro, bem como a distribuição interna dos respectivos compartimentos 
será objeto de estudo pela CONTRATADA. Após aprovado o estudo pela FISCALIZAÇÃO, será construído o 
barracão rigorosamente de acordo com as suas indicações.  

BARRACÃO  

a- O barracão deverá ser construído com estrutura de madeira ou alvenaria, a critério da CONTRATADA, 
e coberto com telhas. Será dotado de ventilação adequada com esquadrias simples, podendo ser 
confeccionadas no próprio local.  

b- O barracão receberá internamente pintura em látex na cor branca; e externamente, nas cores 
convencionais do BANCO (azul e amarela).  

c- A área do escritório será compatível com o porte do serviço; terá, no mínimo, 12 m² de área útil e será dotado 
de mesas, cadeiras e escaninhos de concepção simples, iluminação natural condizente com o ambiente, e 
artificial com no mínimo 2 luminárias fluorescentes de 2 X 40 W.  
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2.7 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e/ou depósito de materiais e 
ferramentas  

a- Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com projeto 
analisado e aprovado previamente pela Contratante e/ou Fiscalização (m²).  

b- O item remunera o fornecimento e montagem, materiais e a mão-de-obra necessária para a execução 
de construção provisória em madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas constituída por: 
- Paredes portas e janelas: Chapa de madeira compensada resinada 1,10 x 2,20 m # 12 mm   

- Estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos: Pontalete de cedro 3a 7,5 x 7,5 cm, Tábua de 
cedrinho 1" x  
6" e Viga de peroba 6 x 12 cm  

Prego com cabeça 15 x 15, 34,5 mm x Ø 2,4 mm  

Prego com cabeça 18 x 27, 62,1 mm x Ø 3,4 mm  

- Cobertura: Telha de fibrocimento ondulada esp. 4 mm / largura útil 45 cm (cobertura) e Cumeeira 
articulada inferior para telha de fibrocimento tipo vogatex ou fibrotex  

- Piso: concreto preparado no local, controle "A", brita 1, fck 15 MPa, abatimento 8±1 cm (piso interno e 
calçada externa))  

- Materiais acessórios para execução total da construção provisória, conforme norma regulamentadora. - 
Não remunera janelas com vidro, portas, instalação elétrica e pintura.  

2.14 CONTAINER alojamento - mínimo 9,20 m²  

  

a- Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses em que estiver 
no local do serviço ( un x mês ).   
b- O item remunera a alocação, translado até o local, montagem, instalação, desmontagem e a 
remoção completa de container módulo para alojamento, com área mínima de 9,20 m².  
  
DEMOLIÇÕES  

  

Conforme P-02.DEM.013  

Normas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.  

Aplicável aos itens 2.2.1 até  2.2.6  e seus subitens  

   
DISPOSIÇÕES GERAIS  

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora 
NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 
( Suplemento ). a- Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 – Contratação, 
execução e supervisão de demolições (NBR-5682).  

b- Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução da reforma, diária remoção dos entulhos e detritos 
que se venham a acumular no prédio, ao final de cada jornada de trabalho. c- Relação dos materiais e 
equipamentos que deverão ser reaproveitados e reinstalados:  

d- Os materiais passíveis de reaproveitamento serão de propriedade do Banco, tais como bacias 
sanitárias, torneiras, registros, válvulas de descarga, assentos de bacias, etc., que serão destinados à 
reciclagem em Programas específicos do Banco, que deverão ser estocados em local indicado pela 
Administração do prédio.  

e- Os demais materiais remanescentes das demolições, peças quebradas, entulhos, etc. serão de 
propriedade da CONTRATADA, a quem caberá as providências de remoção do local para não prejudicar o início 
dos trabalhos.  

f- Dos materiais não passíveis de substituição, conforme projeto, a CONTRATADA deverá reaproveitar os que 
estiverem em boas condições de reutilização, complementando no que couber.  
  
2.16 DEMOLIÇÃO de pavimentação com pré-moldado de concreto ou intertravado  

a- Serão medido por área real de pavimento em pré-moldado de concreto ou intertravado, medida 
no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).   
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b- Os itens remuneram o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 
execução dos serviços de demolição de pavimentação em pré-moldado de concreto ou intertravado 
sobre lastro de concreto, inclusive base e lastro de areia: desmonte, demolição, fragmentação de 
elementos de concreto manualmente, seleção e acomodação manual do entulho em lotes.  

2.15 DEMOLIÇÃO manual de alvenaria de tijolos comuns, sem reaproveitamento, inclusive revestimento  

  

a-Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido 
antes da demolição (m³). Obs: Volume=altura da parede x comprimento da parede x espessura da parede.  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de 
fundação, de elevação ou elemento vazado, inclusive revestimento, manualmente; a seleção e a 
acomodação manual do entulho em lotes.  
  

2.17 DEMOLIÇÃO manual de camada impermeabilizante  

a- Será medido por área real de superfície impermeabilizada, inclusive sistema de fixação, conforme 
projeto levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de demolição, fragmentação de camada impermeabilizante, inclusive a base de 
assentamento, ou fixação, manualmente, sem danificar o substrato; a seleção e acomodação manual do entulho 
em lotes.  

2.18 DEMOLIÇÃO manual de concreto simples  

a- Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 
aferido antes da demolição (m³).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.   

2.19 DEMOLIÇÃO manual de forro qualquer (exceto estuque), inclusive sistema de fixação/tarugamento  

a- Será medido por área real de forro demolido, inclusive sistema de fixação, medida no projeto, ou 
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²);   

b- Os itens remuneram o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços: demolição, fragmentação de forro em estuque ou de forro em qualquer outro material, 
inclusive o sistema de fixação (tarugamento), manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em 
lotes.  

2.20 DEMOLIÇÃO manual de revestimento cerâmico, incluindo a base  

a- Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, 
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).   

b- Os itens remuneram o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmico, inclusive a base de assentamento, 
manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes.  

2.21 DEMOLIÇÃO manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base  

a- Será medido por área real de revestimento de ladrilho hidráulico, inclusive a base, demolido, medida 
no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).   

b- Os itens remuneram o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos de ladrilho hidráulico, inclusive a base de 
assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes.  

2.22 DEMOLIÇÃO manual de rodapé, soleira ou peitoril, incluindo a base  

a- Será medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material cerâmico, inclusive a 
base, demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m).  
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b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de rodapés, soleiras, ou peitoris em material cerâmico e/ou 
ladrilho hidráulico, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do 
entulho em lotes.  

2.23 DEMOLIÇÃO mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material  

a- Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 
aferido antes da demolição (m³).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e dos equipamentos adequados para a 
execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de elementos em concreto armado com 
rompedor pneumático (martelete); a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.  

  

Retirada de fechamento e elemento divisor / retirada de revestimento em pedra e blocos maciços  
  

a- Divisória, Forro e Piso falso: Retiradas de divisórias em madeiras (guichês de caixa), retiradas 
divisórias em compensado tipo naval, retirada de divisórias de vidro temperado, retiradas divisórias em 
mármores e granitos, forros em fibra mineral, remoções de forros em gesso acartonado, remoções de forros 
metálicos, remoções de forros em placas de gesso, de painéis de alumínio, de plataformas elevadas em 
madeira, de pisos elevados industriais, de portas em divisórias, de sancas e tabicas em gesso;   
b- Carpintaria e Marcenaria: Remoções de armários diversos, desmontagens de arquivos, guichês de 
caixa, estações de trabalho, armários, mesas, divisórias, etc., demolições de estruturas em madeira de 
coberturas, de portas em ferro com guarnições, de caixilhos e portas com guarnições em madeiras, de biombos 
de auto atendimento, de guichês de caixa  
(acessíveis ou não), de prateleiras; balcões em madeira c- Serralharia: Retirada de alçapões, guarda corpos e 
corrimãos, carenagens completas ou apenas fechamentos de carenagens, painéis em alumínio composto, 
janelas, grades e gradis, portas corta fogo, portas de ferro, perfis metálicos, esquadrias, estruturas em metalon, 
mastro para bandeiras, portas de enrolar, Barras de apoio, chapas de aço inox para portas, molas aéreas e de 
piso ; d- Vidraçaria: Retirada de películas adesivas, de portas em vidro temperado, de vidros comuns, de vidros 
cristal, de vidros laminados; e- Instalações Elétricas, Mecânicas, Telecomunicações e Informática: Todas as 
instalações (inclusive, enfiações, caixas, dutos etc.) desativadas pela reforma deverão ser totalmente retiradas. 
Quadros de instalações: Retirar os quadros indicados nos projetos; f- Instalações Hidro-sanitárias: Todas as 
instalações de abastecimento de água, esgotos e águas pluviais desativadas pelas reformas deverão ser 
totalmente retiradas.  
g- Equipamentos Sanitários e de Cozinha: Retirar armários, torneiras, tampos em granito e mármore, bacias 
sanitárias, lavatórios, saboneteiras, porta toalhas, porta papéis, mictórios, automáticos de bóia, cubas inóx, 
pressurizadores, barras de apoio; h- Itens Diversos: retirada de adesivos, faixas para vidro e de piso, placas 
diversas, pórticos, prismas (colunas de identificação), tótens, letreiros backlight, CPMM, luminárias, projetores 
persianas horizontais, verticais e rolo; i- Instalações de Incêndio: Todas as instalações de incêndio desativadas 
pelas reformas deverão ser totalmente retiradas; j- Instalações de Ar Condicionado: Retirada de dutos 
remanescentes de antigas instalações desativadas, inclusive trechos no lado externo da parede posterior da 
edificação.  
k- Remanejamentos de coberturas diversas, cofres, CPMM, portas giratórias, eclusas, bancadas, divisórias, 
vidros, perfis de alumínio, fechaduras eletromagnéticas, forros modulados, pórtico, sinalizações externas e 
internas e todos os serviços especificados nos projetos fornecidos; l- Reinstalações/instalações: divisórias de 
madeira ou fibrocimento, naval, vidro temperado, com ou sem estrutura reaproveitada, portas de vidro, piso 
elevado, forro, pórtico de acesso proveniente de reaproveitamento;  

OBSERVAÇÃO  

  

1- Todo material a ser reaproveitado deverá ser aprovado pela Fiscalização.  

2- Os itens remuneram o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada dos materiais/peças, 
inclusive estruturas de fixação; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.  

3- Todos os trechos de demolição que afetarem demais áreas do prédio deverão ser recompostos 

imediatamente (Circulação do Condomínio, escada de acesso ao telhado, prismas de ventilação/iluminação, 

etc.).  

4- a CONTRATADA deverá executar ainda todas e quaisquer demolições e/ou remanejamentos 
necessário à execução da reforma, de acordo com os projetos e especificações, mesmo que não estejam 
listadas acima.   
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5- A remoção de entulho com caçamba metálica inclui o transporte horizontal e vertical, a locação da 
caçamba e botafora, incluso também, quando necessário, a utilização de sacos e o enchimento dos mesmos.  

2.8 ANDAIME tipo torre metálico (1,5 x 1,5 m) - montagem e desmontagem   

a- Será medido pela altura de andaime em torre alocado a partir de 2,00 m conforme norma, multiplicado 
pelo período em meses de locação, (m x mês).  

b- O item remunera o fornecimento de material (locação mensal) e a mão de obra necessária para a 
montagem e desmontagem de andaime em torre tubular. Utilização conforme disposto na Norma 
Regulamentadora NR 18 do Ministério do Trabalho.  

2.9 ANDAIME tubular fachadeiro  

a- Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime tubular fachadeiro alocado, 
multiplicada pelo período em meses de locação (m² x mês).  

b- O item remunera o fornecimento (locação mensal) de andaime tubular fachadeiro montado com 1,0 m 
de largura a partir da face externa da fachada, constituído por: quadros de base com travamentos e ajustes em 
diagonal, nivelados por meio de calços de madeira na primeira linha; guarda-corpos; plataformas; quadros com 
escadas; materiais acessórios como cabo de aço, tubos e braçadeiras necessários para a montagem;  

2.10 BALANCIM elétrico tipo plataforma para transporte vertical  

a- Será medido pelo comprimento vertical de balancins alocados, multiplicado pelo período em meses de 
locação (m x mês). b- O item remunera o fornecimento de locação do balancim elétrico tipo plataforma de até 
3,00 m, composto por:   

1) Cabeceiras para fixação do sistema motorizado  
2) Módulos plataforma de 01 (um) 02 (dois) e 03 (três) lances com emendas0  
3) 02 (dois guinchos de tração motorizado  
4) 02 (dois) motores Weg 1,5 cv, trifásico 220 V ou 380 V  

5) 02 (dois redutores carcaça em alumínio com sistema de freio eletro mecânico e destravamento manual 
6) 04 (quatro) lances de cabo de aço com até 60 metros  

6) 02 (dois) block-stop – bloqueador de quedas  

7) Bases em alumínio antiderrapente  

8) Caixa de comando elétrico, sistema de operação 24  W 10) Tomada de força trifásico no painel de 
comando com:  

- 02 (dois) botões sobe e desce  

- 02 (dois) nivelador de cabos de aço  

- 02 (dois) rodas de parede  

- 04 (quatro) rodas de chão  

Remunera também a mão-de-obra, materiais acessórios necessários para a montagem do balancim e a 
montagem e desmontagem do balancim, tantas quantas vezes necessárias, durante o período de locação.  

2.11 Balancim manual com plataforma 3m (Incluso cabos passantes)  

Será considerada plataforma de 3m com acionamento manual, já incluso os cabos passantes. a CONTRATADA 
deverá observar todas as premissas da NR 18, em especial o subitem 18.15.  
A montagem, desmontagem e acondicionamento do balancim é de responsabilidade da CONTRATADA, e já 
estão inseridos na composição do serviço.  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
Será utilizado para serviços em fachadas em altura.   
Remunera também a mão-de-obra, materiais acessórios necessários para a montagem do balancim e a 
montagem e desmontagem do balancim, tantas quantas vezes necessárias, durante o período de locação.  
  
2.30 REINSTALAÇÃO de forro apoiado ou encaixado, proveniente de reaproveitamento - incluso materiais e 
equipamentos necessários  

a- Será medido por área de forro reinstalado (m²).  
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b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a reinstalação do forro apoiado ou 
encaixado, incluindo materiais acessórios.  

2.31 REINSTALAÇÃO de piso elevado proveniente de reaproveitamento, incluso material  

a- Será medido por área de piso elevado telescópico metálico reinstalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária especializada para a reinstalação 
completa de piso elevado proveniente de reaproveitamento, incluindo materiais acessórios.  

2.32 REINSTALAÇÃO de porta de vidro proveniente de reaproveitamento - incluso materiais e equipamentos 
necessários para instalação  

a- Será medido por unidade de porta de vidro reinstalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a reinstalação de porta de vidro 
proveniente de reaproveitamento de qualquer natureza; remunera também a seleção e a guarda do material 
reaproveitável.  

2.33 REMOÇÃO/REMANEJAMENTO de placa área  

  

a- Será medido por unidade de placa removida/remanejada(unid).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios, equipamentos, andaimes e mão-de-obra 
necessária para a desmontagem com ou sem remanejamento de placas aéreas de sinalização interna, inclusive 
a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços.  

2.34 REMOÇÃO de aparelho de iluminação (luminárias) ou projetor fixo em teto, piso ou parede  

a- Será medido por unidade retirada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de 
iluminação ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis.  

2.35 REMOÇÃO de barras de apoio existentes  

a- Será medido por unidade retirada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de barras de apoio 
existentes; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.  

2.36 REMOÇÃO DE ENTULHO com caçamba metálica, inclusive transporte, carga e descarga - Material 
de descarte LEVE (gesso, fibra têxtil, piso vinílico, revestimentos acústicos, dutos de ar condicionado, 
entre outros)  

  

a- Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).  

b- O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e 
transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde correr a geração e retirada 
do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(CETESB), abrangendo:  

- A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, 
deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho 
de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras 
vigentes à época da execução dos serviços;  

- Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, no local de intervenção, remoção da mesma quando 
cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, 
independente da distância do local de despejo;  

- Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou 
horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;  

- Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;  
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- A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e 
descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados, observadas a legislação e as normas 
vigentes;  

- Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o "Controle 
de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, 
quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 
declarando a sua correta destinação, conforme exigências das normas NBR 15112 , NBR15113 e NBR15114;  

  

2.37 REMOÇÃO DE ENTULHO com caçamba metálica, inclusive transporte, carga e descarga - Material 
de descarte  
PESADO (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, entre outros)  
  

a- Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).  

b- O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e 
transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde correr a geração e retirada 
do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(CETESB), abrangendo:  

- A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, 
deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho 
de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras 
vigentes à época da execução dos serviços;  

- Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, no local da intervenção, remoção da mesma quando 
cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, 
independente da distância do local de despejo;  

- Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou 
horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;  

- Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;  

- A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e 
descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados, observadas a legislação e as normas 
vigentes;  

- Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o "Controle 
de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, 
quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 
declarando a sua correta destinação, conforme exigências das normas NBR 15112 , NBR15113 e NBR15114;  

2.42 REMOÇÃO TUBULAÇÃO HIDRÁULICA em geral, incluindo conexões, caixas e ralos  

a- Será medido por comprimento de tubulação retirada (m).  

b- O item remunera a mão-de-obra para a remoção da tubulação, independente do tipo de rede em 
questão, inclusive eventuais acessórios a ela agregados como torneiras, registros, caixas sifonadas, ralos, etc.; 
remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.  

2.38 REMOÇÃO de fita de piso (inclusive limpeza)  

a- Será medido por comprimento de fita retirada (m).  

b- O item remunera o fornecimento de removedor de graxa a base de solvente não corrosivo e mão-de-
obra para a remoção de fita de piso, inclusive limpeza; remunera também a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis.  

2.39 REMOÇÃO de pórtico de acesso - incluso equipamentos necessários  

a- Será medido por unidade de pórtico removido (unid).  

b- O item remunera o fornecimento de acessórios, equipamentos e mão-de-obra necessária para a 
desmontagem e remoção completa de pórtico de acesso. Remunera também a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis.  

2.40 Remoção de revestimento de piso de carpete têxtil  

a- Será medido por área de piso retirado (m²).  
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b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de carpete têxtil, etc., 
inclusive a remoção da cola; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.  

2.43 RETIRADA de aparelho sanitário incluindo acessórios  

a- Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).  

b- O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques 
e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do 
material reaproveitável.  

2.44 RETIRADA de bancada  

a- Será medido por área, na projeção horizontal, de bancada retirada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 
bancadas em geral, inclusive pertences e a guarda das peças aproveitáveis.  

2.45 RETIRADA de batente, corrimão ou peças lineares metálicas  

a- Será medido pelo comprimento total das peças retiradas (m). b- Os itens remuneram o fornecimento da mão-
de-obra necessária para a retirada de batentes, corrimãos ou peças lineares metálicas; a seleção e a guarda 
das peças reaproveitáveis.  

2.46 RETIRADA de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada  

a- Será medido por unidade retirada (un).  

b- Os itens remuneram a mão-de-obra para a retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada; 
remunera também a limpeza, a seleção e a guarda dos materiais reaproveitáveis.  

2.47 RETIRADA de divisória de vidro temperado  

a- Será medido pela área da divisória de vidro temperado retirada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de divisória de vidro 
temperado de qualquer natureza; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.  

2.48 RETIRADA de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore  

 a-  Será medido pela área, na projeção vertical, de divisórias 

desmontadas (m²).  

b-  O  
item remunera o fornecimento de mão-de-obra para a desmontagem de divisórias internas moduladas 
em placas de concreto, granito ou mármore, remunera também a guarda das peças reaproveitáveis.  

2.49 RETIRADA de divisória em placas de madeiras ou fibrocimento com montantes metálicos  

  

a- Será medido pela área, na projeção vertical, de divisórias desmontadas (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de mão-de-obra para a desmontagem de divisórias internas 
moduladas em placas de madeira ou fibrocimento fixadas em montantes metálicos, remunera também a guarda 
das peças reaproveitáveis.  

2.50 RETIRADA de entelamento metálico, grade de segurança ou letreiros em geral  

a- Será medido por área de entelamento metálico retirado (m²) ou por Kg de estrutura metálica retirada.  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de entelamento metálico, 
grade de segurança ou letreiros em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.  

2.51 RETIRADA de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo  

a- Será medido pelo comprimento da escada retirada ( m ).  
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b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada, a seleção e a guarda das 
peças reaproveitáveis.  

2.52 RETIRADA de esquadria em vidro  

  

a- Será medido pela área da esquadria em vidro retirada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de esquadria em vidro de 
qualquer natureza, inclusive fixação; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.  

2.53 RETIRADA de esquadria metálica em geral  

a-  Será medido pela área da esquadria retirada (m²). b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra 
necessária para a retirada completa de esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis.  

2.54 RETIRADA de forro em placas ou tiras apoiadas  

a- Será medido por área de forro retirado (m²). b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária 
para a retirada do forro em placas ou tiras apoiadas.  

  

2.55 RETIRADA de forro em placas ou tiras fixadas  

a-  Será medido por área de forro retirado (m²). b-  O item remunera o fornecimento da mão-de-obra 

necessária para a retirada do forro em placas ou tiras fixadas.  

2.56 RETIRADA de guarda-corpo ou gradil em geral  

a- Será medido pela área do guarda-corpo ou gradil retirado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de guarda-
corpos ou gradis, em geral.  

2.57 RETIRADA de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação   

a- Será medido por área de piso elevado telescópico metálico retirado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária especializada para a desmontagem e 
retirada completa, de piso elevado telescópico metálico, inclusive a estrutura de sustentação.  

2.58 RETIRADA de registro ou válvula aparentes  

a- Será medido por unidade retirada (un) b- Os itens remuneram mão-de-obra para a retirada de registros ou 
válvulas aparentes, independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza localizada  

2.59 RETIRADA de registro ou válvula embutidos  

a- Será medido por unidade retirada (un) b- Os itens remuneram mão-de-obra para a retirada de registros ou 
válvulas embutidos, independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza localizada.  

2.60 RETIRADA de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada   

a- Será medido por área de revestimento retirado (m²).  

b- Os itens remuneram o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de revestimento de 
pedra, granito ou mármore, em paredes ou fachadas ou retirada de piso em pedra, granito ou mármore, 
assentados com argamassa; remunera também a limpeza e a guarda das peças reaproveitáveis.  

2.61 RETIRADA de rodapé em pedra, granito ou mármore  
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a- Será medido por comprimento de soleira ou peitoril, de degrau ou rodapé retirado (m).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de rodapé em pedra, 
granito ou mármore assentados com argamassa; remunera também a limpeza e a guarda das peças 
reaproveitáveis.  

2.62 RETIRADA de rodapé inclusive cordão em madeira  

a- Será medido por comprimento de rodapé retirado (m).  
b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de rodapés de madeira, 
inclusive cordão; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.  
  
2.63 RETIRADA de sifão ou metais sanitários diversos  

a- Será medido por unidade retirada (un).  

b- Os itens remuneram a mão-de-obra para a retirada de sifões ou metais sanitários em geral, 
independente de seus tipos  ou bitolas; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda dos materiais 
reaproveitáveis.  

2.64 RETIRADA de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore  

a- Será medido por comprimento de soleira ou peitoril, de degrau ou rodapé retirado (m).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de soleira ou peitoril em 
pedra, granito ou mármore assentados com argamassa; remunera também a limpeza e a guarda das peças 
reaproveitáveis.  

  

TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS  

 Conforme P-02.TAP.01, Tipo: 1, do Caderno Geral de Encargos 1995.  
  

2.12 CAMINHÃO MUNCK, locação (mínimo de 4 horas) – diurno  
a- Será medido por hora de utilização em período diurno, sendo o mínimo de 4 horas.  

b- O item remunera o fornecimento de veículo e a mão-de obra necessária para a execução do serviço 
de transporte do material.  

2.13 CAMINHÃO MUNCK, locação (mínimo de 4 horas) - noturno, feriados ou fins de semana  

a-  Será medido por hora de utilização em período noturno, em feriados ou fins de semana, sendo o mínimo de 
4 horas. b- O item remunera o fornecimento de veículo e a mão-de obra necessária para a execução do serviço 
de transporte do material.  

2.24 DESMONTAGEM DE CARENAGENS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE ESTRUTURA  
DE SUSTENTAÇÃO  
a- Será medido por unidade de carenagem desmontada (un).  

b- O item remunera o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para a desmontagem 
de carenagens de diversos tipos (BIOMBO 98, HIGH TECH, AMBIÊNCIA 2.0, ETC.), com ou sem 
reaproveitamento, inclusive estrutura de sustentação das mesmas.  

2.25 ELABORAÇÃO de croquis / levantamento com execução dos desenhos em arquivos eletrônicos em 
DWG folha formato A0  
  

a- Será medido por croqui/desenho (folha).  

b- O item remunera a elaboração e fornecimento dos projetos, contendo todas as informações e detalhes 
para a execução completa dos serviços. Os documentos deverão ser desenvolvidos por meio digital e 
apresentados em papel sulfite tamanho A0; remunera também, a mão de obra de engenheiro e cadista, 
necessária para a elaboração/levantamento dos desenhos, já considerados os encargos sociais.  
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2.26 EXECUÇÃO de "as built"  

Após a completa execução da obra, caberá aa CONTRATADA a apresentação dos projetos arquitetônicos, 
hidrosanitário, elétrico, estrutural, mecânicos, “as built”, em papel sulfite 75 gr/m² (qualidade norma / final) para 
revisão.  

Serão fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessários até que o conteúdo dos 
arquivos seja aceito pelo Banco. Quando da revisão for aceita, mediante comunicação do engenheiro do Banco, 
a CONTRATADA entregará então os arquivos não comprimidos, gravados em CD-Rom normal, padrão multi-
sessões, deixando em aberto para sessões futuras(sem fechamento final para gravação), devidamente 
etiquetado conforme determinado pelo CESUP PATRIMÔNIO PR, em arquivos AutoCAD., versão R 2010 ou 
compatível;   

OBS: Este item é parte integrante das condições de recebimento provisório da obra. a-  
Será medido por desenho (folha).  

b- O item remunera a elaboração e fornecimento dos projetos, contendo todas as informações e detalhes dos 
serviços executados. Os documentos deverão ser desenvolvidos por meio digital e apresentados em papel 
sulfite tamanho A0; remunera também, a mão de obra de engenheiro e cadista, necessária para a 
elaboração/levantamento dos desenhos, já considerados os encargos sociais.  

2.27 HORA TÉCNICA especializada nas áreas de elétrica, eletrônica, rede de cabeamento estruturado e 
telefonia, para acompanhamento durante a ativação de sistemas por empresas tercerizadas do Banco  
  

a- Será medido por hora trabalhada (hora).  

b- O item remunera a mão de obra de técnico de elétrica / eletrônica / telefonia / informática quando 
necessário o acompanhamento e não previsto em composições de itens e serviços desta ATA, já considerados 
os encargos sociais.  

  

2.28 MONTAGEM DE CARENAGENS NOVAS OU PROVENIENTE DE REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVECOM     
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃOESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO   
  

a- Será medido por unidade de carenagem instalada ( un ).  

b- O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos e acessórios de fixação (parafusos), 
necessários à montagem de carenagens de diversos tipos (BIOMBO 98, HIGH TECH, AMBIÊNCIA 2.0, ETC.) 
novas ou proveniente de reaproveitamento, inclusive estrutura de sustentação das mesmas.   

2.29 PROTEÇÃO de fachada com tela de nylon  

a- Será medida pela área de tela instalada (m²), onde:  

- Sobre fachadas será medido o desenvolvimento perimetral realmente entelado;  

- Sobre balancins e afins será medida a quantidade real de tela fornecida e instalada, não sendo computados 
os reaproveitamentos por deslocamentos.  

b- O item remunera o fornecimento da tela de nylon, malha de 1,5 e ou 2,0 mm com fitilhos para amarração, 
arame recozido, pontalete de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou 
Cambará ( "Qualea spp"), de 3" x 3", e a mão-de-obra necessária para a execução da proteção.  

2.41 Remoção de revestimento de piso vinílico  

a- Será medido por área de piso retirado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de piso sintético, vinil, 
borracha, etc., inclusive a remoção da cola; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.  

2.65 TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada 
e=6 mm  
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a- Os tapumes externos serão colocados de acordo com as Normas da Prefeitura Local, quando da 
execução dos serviços junto à via pública.  

b- Toda área que estiver em reforma será totalmente isolada das demais áreas vizinhas, com tapume 
(até o teto/forro), de maneira a evitar transtornos aos vizinhos. c- Os tapumes serão construídos com chapas de 
madeira compensada, de 2,20 X 1,10 m, com 6 mm de espessura. d- 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.  

e- Os tapumes deverão ser fixados de maneira que se tenha total segurança quanto a desabamentos 
oriundos da ação do vento ou de esforços acidentais.  

f- Todo o tapume, inclusive rodapés e chapins, receberá pintura protetora (fundocinza fosco e aplicação de 
padronagem gráfica nas opções amarela (Pantone 108C) ou azul (Pantone 286C), impressa em silk-screen UV 
sob película vinílica opaca cast autoadesiva ou pintada diretamente sob a chapa de madeira com tinta PVA ou 
acrílica, utilizando gabarito estêncil e posterior aplicação de verniz UV.  

g- Aplicação: Interno e externo: isolamento de obras.  

h- a CONTRATADA deverá alertar a Administração da Dependência sobre uma possível interferência 
entre a colocação do tapume e o alarme, para que esta gestione junto à empresa mantenedora as providências 
necessárias. i- Será medido por área de tapume instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de material e mão de necessária para a execução do tapume, exceto a 
película vinílica autoadesiva.  

2.66 TRANSPORTE com veículo comercial leve até 0,50 ton, incluindo carga e descarga (com mão de 
obra e equipamentos) quando solicitado pelo Banco do Brasil a movimentação de materiais para outra 
localidade  
  

a- Transporte: Será medido por quilômetro, aferido no veículo, sendo a distância de transporte 
considerada desde o local de carregamento até o local de descarregamento. Carga e Descarga: considerando 
o número de carregamento e/ou descarregamento de veículo comercial leve de capacidade até 0,50 ton. Por 
exemplo, caso haja necessidade de carregar 2,0 ton serão consideradas 4 unidades de carga.  

b- O item remunera o fornecimento de veículo comercial leve de capacidade até 0,50 ton, a mão-de obra, 
equipamentos e materiais necessários para a execução do serviço de transporte e carga e/ou descarga de 
material.  

2.67 DEMOLIÇÃO de pisos em geral, inclusive camada/base de assentamento  

a- Será medido por área de piso demolido (m²).  

b- Os itens remuneram o fornecimento da mão-de-obra necessária para a demolição de pisos em geral, 
inclusive a base de assentamento; remunera também a limpeza e a seleção e a acomodação manual do entulho 
em lotes.  

  

2.68 DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado  

a- Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a demolição/remoção completa da 
estrutura de madeira (tesouras, pontaletes, ripamento, terças, etc...) em telhados, a seleção e a guarda das 
peças reaproveitáveis, e o descarte das demais peças.  

2.69 VIGILANTE - obra  

a- Será medido pelas horas efetivamente trabalhadas (h).   

Obs: Trabalho noturno considerado entre 22:00 e 05:00 h, do dia seguinte.  

3    MOVIMENTO DE TERRA  

ESCAVAÇÃO  

Conforme P-03.ESC.01 do Caderno Geral de Encargos 1995.  

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO E INTERIOR  
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a- Será medido pelo volume geométrico escavado (m³).  

b- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo, em 
campo aberto e interior.  

ATERRO   

Conforme P-03.ATE.01 do Caderno Geral de Encargos 19 95.   
Aplicável aos itens 3.2.1  até  3.2.4  (PLANILHA)   
NBR 5681 - Controle Tecnológico da Execução de Ater o em Obras de Edificações   
 
3.2 REATERRO MANUAL DE VALA  

a- Será medido pelo volume de aterro (m3). 

b- O item remunera a mão de obra para lançamento e espalhamento do solo em camadas, não incluso 
compactação ou apiloamento. 

 
3.3 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30KG 

 
a- Será medido por área do fundo de vala apiloado (m²).  
b- O item remunera a mão de obra para lançamento e apiloamento de solo em fundo de valas com soquete ou 

maço, com material (solo) existente ou importado. A apiloamento deverá ser realizado golpeando-se, em 
média, 30 à 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.   

c- Soquete os maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre 
20 e 30 cm de base e, espessura de 2" ou 3", com cabo encaixado no mesmo. Peso do soquete: 30 Kg  
 

3.4 REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 
cm  

a- Será medido pelo volume de solo compactado (m³).  

b- O item remunera a mão de obra e equipamento necessários para a compactação do solo em camadas 
de 20 cm, englobando os serviços de lançamento e espalhamento manuais do solo, compactação por meio de 
compactador mecânico, nivelamento, acertos e acabamentos manuais.  

MANTAS E FILTROS  
  

4    FUNDAÇÃO  

 - NORMAS  

Conforme P-04.AAA.01, P-04.PRO.01 a P-04.PRO.10, P-04.SUP.01 e P-04.SUP.02 do Caderno Geral de 
Encargos 1995  

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

NBR-6118 Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;  

NBR-6122 Projeto e execução de fundações;  

NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção; NBR-12131 
Estacas - prova de carga estática.  

NBR-8036 Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios 
NBR-6502 Rochas e Solos  

4.1 ESTACA A TRADO (Broca) Ø=20 cm, concreto moldado no local, fck= 15 Mpa, sem armação  

a- Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a 
extremidade inferior de apoio da broca (m).  

b- O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, preparo e 
lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm.  
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4.2 ESTACA A TRADO (Broca) Ø=25 cm, concreto moldado no local, fck= 15 Mpa, sem armação  

a- Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a 
extremidade inferior de apoio da broca (m).  

b- O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, preparo e 
lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm.  

5     ESTRUTURA  

NORMAS  

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

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

EB-3/85 Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – especificação (NBR-

7480); EB-4/82 Agregado para concreto – Especificação (NBR-7211) ;  

NBR-9938 Agregados – Determinação da Resistência ao Esmagamento de Agregados Graúdos – Método de 
Ensaio NBR- 
8953 Concreto para fins estruturais – classificação pela massa especifica, por grupos de resistência e 
consistência  

NBR-14931 Execução de estruturas de concreto - Procedimento   

NBR-9062 Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado   

EB-758/86 Cimento Portland pozolânico (NBR-5736);  

EB-903/86 Cimento Portland de moderada resistência a sulfatos (MRS) e cimento Portland de alta resistência a 
sulfatos (ARS) (NBR-5737);  

NBRNM67 Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone;  

NB-1/78 Projetos e execução de obra de concreto armado (NBR-6118);  

NB-5/78 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (NBR-6120);  

NB-11/51 Cálculo e execução de estruturas de madeira (NBR-7190);NB-14/86 Projeto de Estruturas de Aço e 
de Estruturas Mistas de Aço e Concretode Edificios (NBR-8800). NBR-6122/96 Projeto e execução de 
fundações. Documentos complementares para fundação. Na aplicação desta Norma é necessário consultar:  

Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho,   

NBR 6484 Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - Método de ensaio  

FORMA  

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo de estruturas e as normas da ABNT;  

A execução das formas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, 
alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície do concreto acabado; a 
CONTRATADA deverá dimensionar os  
travamentos e escoramentos e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente, 
considerando o efeito do adensamento.4.3 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO 
S/REAPROVEITAMENTO a-  Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, 
não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  

b-  O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, 
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.  

4.4 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.  

a- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas 
de interseção até 0,20 m² (m²).  

b- O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, 
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.  

5.32 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 
M², PÉ- 
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES  
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a- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de 
interseção até 0 ,20 m² (m² ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de formas 
em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento até 3,00 m 
de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como 
Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"); desmoldante, desforma e descimbramento.  

5.33 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL 
A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES  
  

a- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de 
interseção até 0 ,20 m² (m² ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de formas 
em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento até 3,00 m 
de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como 
Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"); desmoldante, desforma e descimbramento.  

5.34 e 5.35 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 E 2 UTILIZAÇÕES  

a- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas 
de interseção até 0,20 m² (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução e instalação 
de formas, para estrutura, em tábua de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, 
ou Cambará  
("Qualea spp"), de 1" x 12" e pontaletes de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como 
Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos 
de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.  

5.36 e 5.37 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 OU 2  UTILIZAÇÕES  

a- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas 
de interseção até 0,20 m² (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução e instalação 
de formas, para estrutura, em tábua de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, 
ou Cambará  
("Qualea spp"), de 1" x 12" e pontaletes de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como 
Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos 
de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.  

5.38 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 
PÉ- 
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES  
  

a- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de 
interseção até 0 ,20 m² (m² ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução e instalação 
de formas, para estrutura,em madeira resinada; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos 
de enrijecimento em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará 
("Qualea spp"); desmoldante, desforma e descimbramento.  

5.39 e 5.40 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA,  
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 E 2 UTILIZAÇÕES  
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a- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas 
de interseção até 0,20 m² (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução e instalação 
de formas, para estrutura, em tábua de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, 
ou Cambará  
("Qualea spp"), de 1" x 12" e pontaletes de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como 
Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos 
de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.  

ARMADURA  

.1 Características:  barras laminadas e fios trefilados de aço comum CA-50 e CA-60, classes A e B; Tela de aço 
préfabricada com malha retangular, soldada em todos os pontos de contato.  

.2 Execução:  a armadura deve ser colocada limpa na forma (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, óleo 
ou graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.  

5.43 ARMADURA de aço CA-50 para estruturas de concreto, diâmetro da armadura até 12,50 mm, corte, dobra 
e montagem  

  

a- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).  

b- O item remunera o fornecimento de aço CA-50, corte, dobramento, transporte e colocação de 
armaduras de bitolas até 12,5 mm, de qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse 
para emendas.  

5.44 ARMADURA de aço CA-50 para estruturas de concreto, diâmetro da armadura de 16,0mm à 25 mm, corte, 
dobra e montagem  

  

a- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).  

b- O item remunera o fornecimento de aço CA-50, corte, dobramento, transporte e colocação de 
armaduras de bitolas entre 16 e 25 mm, inclusive, de qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços 
e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de 
traspasse para emendas.  

5.45 ARMADURA de aço CA-60 para estruturas de concreto, corte, dobra e montagem  

  

a- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).  

b- O item remunera o fornecimento de aço CA-60, corte, dobramento, transporte e colocação de 
armaduras de bitolas de 4.2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm e 8 mm, de qualquer comprimento; estão incluídos no item 
os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes 
e pontas de traspasse para emendas.  

CONCRETO, MASSA E LASTRO  

Conforme E-CON.01 a E-CON.04.  

CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL NORMAS:   

Deve obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR-7212;  

Deve satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições de 
durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição;  

Para solicitação do concreto dosado em central, deve-se ter em mãos os seguintes dados:  

Indicações precisas da localização do local de prestação do serviço;  

- O volume calculado medindo-se as formas;  

- A resistência característica do concreto a compressão (fck);  
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- O tamanho do agregado graúdo;  

- O abatimento (“slump test”) adequado ao tipo de peça a ser concretada;  

- Conferir as medidas e posições das formas, verificando se as suas dimensões  estão dentro das tolerâncias 
previstas no projeto;  

- Não lançar o concreto de altura superior a 3 metros , nem jogá-lo a grande distância com pá, para evitar a 
separação da brita;  

- Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a torná-lo o mais 
compacto possível, sendo o método mais utilizado o de vibradores de imersão.  

APLICAÇÃO: Nas peças estruturais, lajes, vigas ,vergas , pilares, enchimentos, recomposições de mesma 
tipologia, conforme indicado no projetos estrutural arquitetônico para função especifica do projeto.  

5.1 CONCRETO preparado no local, fck = 35,0 Mpa  

a- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

b- O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-
de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência característica à compressão de 35,0 MPa.  

5.2 CONCRETO usinado, fck = 20,0 Mpa  

a- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

b- O item remunera o fornecimento, posto no local da prestação do serviço, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 20,0 Mpa, plasticidade ("slump") de 100  +/- 20 mm, preparado com britas 
0 e  1.  

5.3 CONCRETO usinado, fck = 25,0 Mpa  

a- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

b- O item remunera o fornecimento, posto no local da prestação do serviço, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 25,0 Mpa,  plasticidade ("slump") de 100 + /- 20 mm, preparado com britas 
0 e  1.  

5.4 CONCRETO usinado, fck = 30,0 Mpa  

a- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

b- O item remunera o fornecimento, posto no local da prestação do serviço, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 30,0 Mpa, plasticidade ("slump") de 100  +/- 20 mm, preparado com britas 
0 e  1.  

5.5 CONCRETO usinado, fck = 35,0 Mpa  

a- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

b- O item remunera o fornecimento, posto local da prestação do serviço, de concreto usinado, resistência 
mínima à compressão de 35,0 Mpa, plasticidade ("slump") de 100  +/- 20 mm, preparado com britas 0 e  1.  

5.24 REGULARIZAÇÃO de superfície de concreto com uso de graute cimentício, e=5,0 cm  

a- será medido pela área efetivamente tratada (m2). Área mínima para reparos isolados será de 0,01 m2 (10x10  
cm ) b- A superfície de aplicação deve estar limpa, sem incrustações. O substrato deverá estar saturado com 
sua superfície seca. Quando necessário, preparar forma estanque e completamente vedada e, lançar o material 
continuamente, através de um cachimbo, por apenas um lado da peça a ser grauteada, fazendo com que o 
material flua por gravidade.   

Deve ser efetuada uma perfeita cura com molhagem diária (durante 07 dias).  

c- o item remunera materiais e mão de obra para corte, preparo e aplicação de graute em trincas ou 
recomposição de estruturas de concreto.  
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d-Referências: Denvergrout, Super Graute Quartzolit, Sijagrout 250, Grout Fort e Matrix Graute  

  

5.27 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura  

a- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

b- O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte 
interno no local da prestação do serviço, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura.  

5.28 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação  

a- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

b- O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte 
interno no local da prestação do serviço, lançamento,  adensamento e acabamento de concreto em fundação.  

5.29 LANÇAMENTO, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento  

a) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).  

b) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte 
interno no local da prestação do serviço, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera 
também o apiloamento do terreno, quando necessário  

5.30 Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg  

a- Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo, e, não 
havendo especificação, adotar espessura de 5 cm (m³):  

Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; Para 
escavação mecanizada, será medido pelo limite indicado na norma.  

b- O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra necessária 
para o apiloamento do terreno com maço de até 30 Kg e execução do lastro.  

5.31 LASTRO de concreto, incluindo preparo e lançamento  

a- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  

b- O item remunera o fornecimento de betoneira, 30% pedra de mão, pedra britada números médios, 
cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo e aplicação do concreto ciclópico.  

5.25 REPARO SUPERFICIAL localizado, com argamassa de cimento com polímeros, e=2,0 cm  

a- Será medido pela área  acabada, na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo (dm³).  

b- O item remunera o fornecimento de argamassa polimérica bicomponente à base de cimento, aditivos, 
polímeros acrílicos e agregados selecionados, de alto desempenho para reparos e reforços estruturais, em 
camadas de espessura conforme especificações e recomendações dos fabricantes; cimento; materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo prévio da superfície 
onde será aplicada a argamassa; preparo e aplicação de ponte de aderência por meio de pasta de cimento 
aditivada, no traço 3:1:1 (cimento, água e adesivo acrílico) ou conforme especificações do fabricante ou projeto 
especifico, sobre superfície saturada e seca; preparo e aplicação da argamassa polimérica bicomponente; e 
após a pega da argamassa a superfície reparada deverá ser mantida úmida com água limpa durante sete dias. 
O preparo da superfície, o preparo e aplicação da ponte de aderência e o preparo e aplicação da argamassa 
polimérica deverão obedecer rigorosamente às especificações e recomendações dos fabricantes. Referência 
Comercial: Anchortec Anchormassa S2 da Anchortec (Fosroc), Denvertec 700 da Denver, Estrutural 250 da Otto 
Baumgart; ou equivalente.  

  

5.26 LAJE pré-fabricada convencional, espessura da laje 12  cm, capeamento 4 cm  

a- Será medido pela área de laje, nas dimensões indicadas em projeto (m2).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de laje pre-moldada (vigota e tavela cerâmica), inclusive 
escoramento, camada de cobrimento em concreto armado na espessura de 4,0 cm, e mão de obra necessária 
a execução completa do serviço.  
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ESTRUTURA METÁLICA   

NORMAS  

As estruturas metálicas deverão ser fabricadas de acordo com as seguintes normas nas suas últimas edições:  

EB-782/85:  Elementos de fixação dos componentes das estruturas metálicas (NBR-9971);  

NBR15980:  Perfis laminados de aço para uso estrutural – dimensões e tolerâncias;  

NBR-7007:  Aço-carbono e microligados para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural;   

NB-14/86:  Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistasde Aço e Concreto de Edifícios (NBR-8800) ;  

NBR-14762:  Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio;  

PB-347/79:  Perfis estruturais de aço formados a frio – Padronização (NBR-6355); PB-
348/78:  Perfil de aço soldado por arco elétrico – Requisitos Gerais (NBR 5884).  

Deverão ser complementadas pelas Normas, Padrões e Recomendações das seguintes Associações Técnicas, 
nas formas mais recentes:  

AISC:   American Institute of Steel Construction;  

ASTM:   American Society for Testing and Materiais;  

AWS:  American Welding Society;  

SAE:   Society of Automotive Engineers;  

ANSI:   American National Standard Institute;  

SSPC:   Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation; SIS:   
Sweriges Standardiserings Komission.  

FABRICAÇÃO  

a- Todos os materiais a serem utilizados na fabricação deverão conter certificados de testes de qualidade 
emitidos na sua origem ou relatórios de ensaios executados pelo Fabricante. O Banco do Brasil S.A., quando 
julgar necessário, poderá solicitar ao Fabricante novos testes para comprovação de qualidade, o qual, sem 
novos ônus, providenciará as amostras e os ensaios respectivos.  

b- A substituição de qualquer material especificado nos desenhos deverá ser previamente submetida à 
aprovação do BANCO DO BRASIL S.A.  .  

MATERIAIS  

Chapas, Perfis e tubos  

- Chapas em aço para estrutura -  ASTM – A 36  

- Perfis laminados  -    ASTM–A572 Grau C e ASTM A-36  

- Perfis soldados -    ASTM – A 36  

- Perfis em chapa dobrada -   ASTM – A570 Grau C  

- Barras redondas -    SAE 1010/  1020 -  Chumbadores -    ASTM–A 36  

Parafusos  

- Parafusos de alta resistência -  ASTM – A 325  

- Parafusos comuns -    ASTM – A 307  

PERFIS  

a- Os perfis laminados a serem utilizados na fabricação deverão atender aos requisitos dimensionais 
definidos na especificação ASTM A-36, inclusive as tolerâncias.  

b- Os perfis de chapa fina laminados a frio, adquiridos de fornecedores idôneos ou executados pelo 
próprio Fabricante, não poderão apresentar fissuras nas dobras.  

c- Qualquer desempeno que se fizer necessário, poderá ser alcançado por processos mecânicos ou pela 
aplicação localizada de uma quantidade limitada de calor, sendo que neste caso, a temperatura das áreas 
aquecidas, não deverá exceder 650 º C.  

d- Os cortes das chapas de composição dos perfis, executados a oxigênio, deverão preferencialmente 
ser realizados através de máquinas de corte, sendo as arestas livres de rebarbas e outras imperfeições.  



28  

e- Não é necessário o aplainamento ou acabamento de arestas de chapas ou perfis cortados em tesoura 
ou a oxigênio, exceto quando especificamente indicado nos desenhos de fabricação ou quando estiverem 
incluídos em uma determinada preparação para soldagem.  

  

LIGAÇÕES PARAFUSADAS  

a- Aço para os parafusos, porcas e arruelas de alta resistência deverão seguir a especificação ASTM-
A-325. Os demais parafusos e porcas deverão seguir a especificação ASTM-A-307 e neste caso as arruelas 
serão de aço baixo carbono, comercial.   

b- Os parafusos terão a cabeça e a porca hexagonais de dimensões conforme a ANSI-B-18.2.1 - 1972 
e B-18.2.2 1972, respectivamente.  

c- Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de sujeira e ferrugem, principalmente nas 
roscas. d- Os parafusos, porcas e arruelas deverão ser galvanizados conforme norma ABNT NBR-6323. e- 
Os furos para parafusos terão normalmente 1,5mm a mais que o diâmetro nominal do conector.  

f- Se a espessura do material não for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida de 3mm, os 
furos poderão ser puncionados. Nos casos em que a espessura do material for maior que o diâmetro 
nominal do parafuso acrescida de 3mm, os furos deverão ser obtidos em furadeiras ou então puncionados 
e posteriormente alargados.  

g- Quando necessário, os furos para parafusos deverão ser alargados através do uso de 
alargadores, não sendo permitida a utilização de maçarico. h- As rebarbas externas de orifícios furados e 
alargados deverão ser removidas.  

i- As regiões com furos para ligações com parafusos ASTM-A-325-SC (slip connection) deverão apresentar-se 
perfeitamente desempenadas e isentas de pintura, óleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a redução do 
coeficiente de atrito.  

LIGAÇÕES SOLDADAS  

a- Todas as soldas deverão obedecer às especificações "Structural Welding Code Steel - AWS D1.1" da 
"American Welding Society". A dimensão mínima para solda de filete será de 5mm, a menos que a solda não 
seja estrutural. A dimensão máxima do filete será igual à espessura da chapa mais fina que estiver sendo 
soldada, desde que o filete não ultrapasse 14 mm, quando deverá ser usada solda de penetração.  

b- Todas as juntas de topo deverão ser de penetração completa, usando-se para isto de chanfro duplo 
ou simples, ou de cobre junta, conforme as dimensões da peça e a posição da junta, de acordo com os detalhes 
indicados nos desenhos de fabricação.  

c- Atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga, quando deverão ser tomados os cuidados de 
esmerilhamento ou arrendondamento, para evitar a concentração de tensões.  

d- As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de rebarbas, graxas, tintas e outros 
resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por maçarico, as bordas deverão ser esmerilhadas.  

e- Os eletrodos para solda manual deverão ser do tipo AWS-5.1 ou A-5.5, E-70XX e para solda 
automática de arco submerso deverá ser seguida a especificação AWS-A-5.17 , F7X-EXXXX.  

f- Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser armazenados em locais limpos 
e secos, não devendo ser utilizados eletrodos úmidos, danificados ou sujos, nem arames enferrujados.  

g- Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores qualificados. Deverá ser 
mantido pelo Fabricante um registro completo com indicação do soldador responsável por cada solda importante 
executada. Os custos desta qualificação e registro correrão por conta do Fabricante.  

h- Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser executado o 
préaquecimento das mesmas antes da soldagem de acordo com as especificações AWS. i- A soldagem, sempre 
que possível, deverá ser feita em posição plana, com uso de dispositivos adequados.  

j- Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de "chapas de espera" para início e fim das 
soldas. O primeiro passe das soldas de penetração total deverá ter sua raiz extraída antes de se iniciar a solda 
do outro lado, possibilitando assim uma penetração completa e sem descontinuidade, devendo também ser feita 
uma cuidadosa  k- As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada para cada tipo de peça, de 
forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e empenos. l- As soldas automáticas deverão ser 
executadas através de operação contínua, sem paradas ou partidas intermediárias.  

m- Os pontos de solda, caso tenham sido feitos por soldadores não qualificados, deverão ser retirados 
podendo entretanto integrar-se à solda, desde que convenientemente limpos.  
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n- As soldas que apresentarem defeitos, tais como trincas, inclusão de escória, porosidade, mordeduras, 
penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das tolerâncias indicadas no padrão IV deverão ser removidas 
por meio de esmerilhamento ou goivamento e convenientemente refeitas.  

o- Especial atenção deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os quais serão medidos com o 
auxílio de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super quanto o sub dimensionamento.  

p- Deverão ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e marcas feitas por solda de 
dispositivos temporários usados na fabricação.  

  

PINTURA  

PREPARO DA SUPERFICIE: Jato de granalha padrão Sa 2 1/2  

PINTURA: 01 DEMÃO DE TINTA DUPLA FUNÇÃO EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA (N-2628) COM  
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA DE 120µM A COR DA PINTURA SERÁ DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO  

OBSERVAÇÕES:  

Estão incluídas no escopo as seguintes atividades:   

1- Fornecimento de todos os materiais necessários à fabricação das estruturas metálicas, incluindo: 
matéria prima, materiais de consumo, equipamentos necessários à fabricação, acessórios.   

2- Fornecimento de toda a mão de obra necessária à fabricação, incluindo: salários, benefícios, encargos 
sociais, impostos, etc.   

3- Execução dos serviços de preparação e pintura de todas as estruturas, incluindo-se o fornecimento de 
todos os materiais e mão de obra necessários.   

4- Fornecimento de todo os materiais e acessórios de fixação necessários à montagem das estruturas 
fornecidas (parafusos, porcas e arruelas ).  

5.14 ESTRUTURA METÁLICA  - fornecimento e instalação a- Será medido pelo peso nominal das bitolas 
constantes no projeto de armadura (kg)  

B- o item remunera o fornecimento do material (perfil "I", chapa lisa, chapa dobrada, barra chata, cantoneiras, 
soldas e parafusos) e a mão de obra para a fabricação, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura de 
acabamento, e montagem da estrutura.   

ESTRUTURA DE MADEIRA  

5.41 ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, ancorada em laje ou parede  
a- Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Peróba ("Aspidosperma 
polyneuron"), Cupiúba ( "Goupia glabra" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como 
Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju, 
ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 
7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou 
rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro 
defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, 
estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; 
materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-deobra necessária para a 
confecção e montagem de estrutura completa para cobertura em telhas cerâmicas ou de concreto, constituída 
por: armação principal em treliças paralelas ( tesouras ) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões 
conforme projeto e determinações da NBR 7190  /  97.  

5.42 ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plastica, ancorada em laje 
ou parede  

a- Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Peróba ("Aspidosperma 
polyneuron"), Cupiúba ( "Goupia glabra" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como 
Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju, 
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ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 
7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou 
rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro 
defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, 
estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; 
materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-deobra necessária para a 
confecção e montagem de estrutura completa para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento, metálicas, 
plásticas ou termoacústicas, constituída por: armação principal em treliças paralelas ( tesouras ) e trama com 
terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97.  

5.6 CORTE em concreto Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1"), para passagem de tubulação - incluso materiais e 
equipamentos necessários para execução do serviço.  
  

a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Corte com equipamento industrial executado por empresa 
especializada utilizando cortadora de piso e cortadora móvel (Policorte) para utilização em suspensão, utilizando 
discos diamantados, para execução de corte uniforme e linear de pisos e elementos estruturais de concreto.  

b- APLICAÇÃO: corte e rasgos em pisos de concreto (armado ou não) para embutimento de tubulações 
e demais infraestruturas de diversas modalidades e no corte de elementos estruturais (pilares, vigas, escadas) 
conforme preconizado na Norma. Os cortes em elementos estruturais deverão estar indicados em projeto e 
somente poderão ser iniciados após a liberação da fiscalização (BB).  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução dos serviços, incluindo 
equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: salários, benefícios, 
encargos sociais, impostos, etc.  

5.7 CORTE em concreto Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2"), para passagem de tubulação - incluso materiais 
e equipamentos necessários para execução do serviço.  
a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Corte com equipamento industrial executado por empresa 
especializada utilizando cortadora de piso e cortadora móvel (Policorte) para utilização em suspensão, utilizando 
discos diamantados, para execução de corte uniforme e linear de pisos e elementos estruturais de concreto.  

b- APLICAÇÃO: corte e rasgos em pisos de concreto (armado ou não) para embutimento de tubulações 
e demais infraestruturas de diversas modalidades e no corte de elementos estruturais (pilares, vigas, escadas) 
conforme preconizado na Norma. Os cortes em elementos estruturais deverão estar indicados em projeto e 
somente poderão ser iniciados após a liberação da fiscalização (BB).  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução dos serviços, incluindo 
equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: salários, benefícios, 
encargos sociais, impostos, etc.  

5.8 CORTE em concreto Ø 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4"), para passagem de tubulação - incluso materiais 
e equipamentos necessários para execução do serviço.  
a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Corte com equipamento industrial executado por empresa 
especializada utilizando cortadora de piso e cortadora móvel (Policorte) para utilização em suspensão, utilizando 
discos diamantados, para execução de corte uniforme e linear de pisos e elementos estruturais de concreto.  

b- APLICAÇÃO: corte e rasgos em pisos de concreto (armado ou não) para embutimento de tubulações 
e demais infraestruturas de diversas modalidades e no corte de elementos estruturais (pilares, vigas, escadas) 
conforme preconizado na Norma. Os cortes em elementos estruturais deverão estar indicados em projeto e 
somente poderão ser iniciados após a liberação da fiscalização (BB).  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução dos serviços, incluindo 
equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: salários, benefícios, 
encargos sociais, impostos, etc.  

5.9 CORTE em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilzando cortadora de piso, 
espessura de  
13 cm - incluso materiais e equipamentos necessários para execução do serviço  
a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Corte com equipamento industrial executado por empresa 
especializada utilizando cortadora de piso e cortadora móvel (Policorte) para utilização em suspensão, utilizando 
discos diamantados, para execução de corte uniforme e linear das alvenarias e pisos e lajes.  

b- APLICAÇÃO:Rasgos e cortes em pisos e alvenarias para embutimento de tubulações e demais 
infraestruturas de diversas modalidades e no corte de superestruturas (pilares, vigas, escadas) conforme 
preconizado na Norma. c- Remunera o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  
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5.10 CORTE em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilzando cortadora de piso, 
espessura de  
50 cm - incluso materiais e equipamentos necessários para execução do serviço  
a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Corte com equipamento industrial executado por empresa 
especializada utilizando cortadora de piso e cortadora móvel (Policorte) para utilização em suspensão, utilizando 
discos diamantados, para execução de corte uniforme e linear das alvenarias e pisos e lajes.  

b- APLICAÇÃO:Rasgos e cortes em pisos e alvenarias para embutimento de tubulações e demais 
infraestruturas de diversas modalidades e no corte de superestruturas (pilares, vigas, escadas) conforme 
preconizado na Norma. c- Remunera o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

5.11 ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO com argamassa mista traço 1:4, para tubulação Ø 15 mm 
(1/2") a 25 mm (1")   
  

a- Medição pelo comprimento do rasgo a ser preenchido com seu valor expresso em metros.  

b- Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto, empregando argamassa mista de cal hidratado e 
areia média sem peneirar, no traço 1:4, para eletrodutos, Ø 15 mm (1 /2") a 25 mm (1").  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos serviços, 
incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: salários, 
benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

5.12 ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO com argamassa mista traço 1:4, para tubulação Ø 32 mm 
(1 1/4") a 50 mm (2")   
a- Medição pelo comprimento do rasgo a ser preenchido com  seu valor expresso em metros.  

b- Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto, empregando argamassa mista de cal hidratado e 
areia média sem peneirar, no traço 1:4, para eletrodutos, Ø 32 mm (1  1/4") a 50 mm (2" ).  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos serviços, 
incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: salários, 
benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

5.13 ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO com argamassa mista traço 1:4, para tubulação Ø 65 mm 
(2 1/2") 100 mm (4")   
  

a- Medição pelo comprimento do rasgo a ser preenchido com  seu valor expresso em metros.  

b- Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto, empregando argamassa mista de cal hidratado e 
areia média sem peneirar, no traço 1:4, para eletrodutos, Ø 65 mm (2  1/2") a 100 mm (4" ).  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos serviços, 
incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: salários, 
benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

5.15 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO de chumbadores expansíveis, Ø 1/2"  - incluso materiais 
equipamentos necessários para execução do serviço  
  
a- Medição por chumbador instalado e seu valor expresso por unidade. b- 
Aplicação: conforme Projeto.  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

5.16 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO de chumbadores expansíveis, Ø 3/4"  - incluso materiais e 
equipamentos necessários para execução do serviço  
  

a- Medição por chumbador instalado e seu valor expresso por unidade. b- 
Aplicação: conforme Projeto.  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  
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5.17 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO de chumbadores expansíveis, Ø 3/8"  - incluso materiais e 
equipamentos necessários para execução do serviço  
  

a-  Medição por chumbador instalado e seu valor expresso por 

unidade.  b-  Aplicação: conforme Projeto.  

c-  Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

  

5.18 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO de chumbadores químicos, Ø 1/2" - incluso materiais e 
equipamentos necessários para execução do serviço  
a- Medição por chumbador instalado e seu valor expresso por unidade. b- 
Aplicação: conforme Projeto.  

d-  Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  
  

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO de chumbadores químicos, Ø 3/4" - incluso materiais e equipamentos 
necessários para execução do serviço  
a- Medição por chumbador instalado e seu valor expresso por unidade. b- 
Aplicação: conforme Projeto.  

c- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

5.20 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO de chumbadores químicos, Ø 3/8" - incluso materiais e 
equipamentos necessários para execução do serviço  
a- Medição por chumbador instalado e seu valor expresso por unidade. b- Aplicação: conforme Projeto. 
c- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, 
incluindo: salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

5.21 , 5.22 e 5.23 FURO EM CONCRETO   

a- Medição pelo número total de perfurações realizadas com o respectivo diâmetro e seu valor expresso 
por unidade perfurada (profundidade até 30,0 cm).  

b- Aplicação: conforme local indicado em projeto Projeto c- Técnica de perfuração com broca de vídea 
utilizando martelete eletropneumático d- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas 
necessários para a execução dos serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão 
de obra necessária, incluindo: salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

6    ALVENARIAS E OUTRAS VEDAÇÕES  

NORMAS  

A execução da alvenaria de tijolos maciços e/ou de blocos cerâmicos obedecerá às normas da ABNT atinentes 
ao assunto, particularmente a NB-788/83 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 
cerâmicos (NBR-8545).   

Conforme P-06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995.  

NBR 14322 –  Paredes de alvenaria estrutural – Verificação da resistência à flexão simples ou à flexo-
compressão; NBR 15270- 1  Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação: 2005;  

NBR 15270-2 – Componente cerâmico para bloco cerâmico: 2005;   

NBR 15270-3 – Determinação da resistência à compreensão dos blocos cerâmico : 2005; 
NBR 6460 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria: verificação da resistência à 
compressão;  NBR 7170 -  Tijolo maciço cerâmico para alvenaria: 1983.   

NBR 8041 -  Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – Forma e dimensões  
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6.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)  
a- Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga 
baldrame e a cota do piso acabado (m³).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de alvenaria 
de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5 x 10 x 20cm; assentada com argamassa 
mista de cimento, cal hidratada e areia.  

ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO  

NORMA  

NBR 6136 -  Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - requisitos: 2007;   

NBR15961-1 -  Alvenaria estrutural – blocos de concreto – Parte 1: Projeto;  

NBR15961-2 - Alvenaria estrutural – blocos de concreto - Parte 2: Execução e Controle de Obras;  

NBR 12118 -  Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Método de ensaio: 2007;   

NBR 14321 - Paredes de alvenaria estrutural - Determinação da resistência ao cisalhamento: 1999,   

NBR 14322 -  Paredes de alvenaria estrutural - Verificação da resistência à flexão simples ou à flexo-
compressão: 1999 Conforme P-06.TIJ.01, do Caderno Geral de Encargos 1995.  

6.1 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL  
a- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 
alvenaria de vedação, confeccionada em bloco de concreto celular autoclavado, classe C 25, resistência mínima 
à compressão de 2,5 MPa, com densidade aparente seca menor que 550 kg / m³, para o uso com revestimento, 
largura do bloco de 10 cm, referência Siporex, ou Sical, ou equivalente de acordo com as normas NBR 13440, 
NBR 13439 e NBR 13438,  assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, sem peneirar 
traço 1:2:9 - tipo 2, com junta variável de 10 a 15 mm.  

6.2 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL  
a- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 
alvenaria de vedação, confeccionada em bloco de concreto celular autoclavado, classe C 25, resistência mínima 
à compressão de 2,5 MPa, com densidade aparente seca menor que 550 kg / m³, para o uso com revestimento, 
largura do bloco de 20 cm, referência Siporex, ou Sical, ou equivalente de acordo com as normas NBR 13440, 
NBR 13439 e NBR 13438,  assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, sem peneirar 
traço 1:2:9 - tipo 2, com junta variável de 10 a 15 mm.    

6.8 ALVENARIA de vedação com tijolo furados (6 F) medindo 9x14x19 cm, assentado com argamassa de 
cimento ,cal e area - espessura da parede sem revestimento 9,0 cm  
a- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 
alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco cerâmico furado na horizontal, assentada com 
argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8; dimensões padronizadas de 9 x 14 x 19 
cm; e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.   

c- A critério da FISCALIZAÇÃO, por indisponibilidades regionais, poderão ser utilizados blocos com dimensões 
diferentes das especificadas. As dimensões dos blocos devem atender normatização. As dimensões das 
alvenarias, informadas em projeto, não poderão ser alteradas." d- Prever na modulação a utilização de meio-
bloco vindo de fábrica, não sendo aceita a divisão de blocos cerâmicos em canteiro.  

6.9 ALVENARIA de vedação com tijolo furados (6 F) medindo 9x14x19 cm, assentado com argamassa de 
cimento, cal e area - espessura da parede sem revestimento 14 ,0 cm  
a- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  
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b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 
alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco cerâmico furado na horizontal, assentada com 
argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8; dimensões padronizadas de 9 x 14 x 19 
cm; e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.   

c- A critério da FISCALIZAÇÃO, por indisponibilidades regionais, poderão ser utilizados blocos com dimensões 
diferentes das especificadas. As dimensões dos blocos devem atender normatização. As dimensões das 
alvenarias, informadas em projeto, não poderão ser alteradas."  

d- Prever na modulação a utilização de meio-bloco vindo de fábrica, não sendo aceita a divisão de blocos 
cerâmicos em canteiro.  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.   

a- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 
alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, tela e pinos de aço, com 
superfície isenta de trincas, lascas, ou pequenas imperfeições nas faces que ficarão expostas, assentada com 
argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8; dimensões padronizadas de, 14 x 19 x 
39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) 
DE  
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA  

a- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 
alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície áspera 
para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areiasem 
peneirar traço 1:0,5:8; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm; resistência mínima à compressão de 
acordo com a NBR 6136.  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 (ESPESSURA 9 CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  

a- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 
alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, telas e pinos de aço, com 
superfície isenta de trincas, lascas, ou pequenas imperfeições nas faces que ficarão expostas, assentada com 
argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8; dimensões padronizadas de 09 x 19 x 
39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) 
DE  
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM  
PREPARO EM BETONEIRA  

a- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 
alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície áspera 
para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areiasem 
peneirar traço 1:0,5:8; dimensões padronizadas de 09 x 19 x 39 cm; resistência mínima à compressão de 
acordo com a NBR 6136.  

PAREDE DE GESSO  

NORMA  

NBR 15758-1 (2009)- Sistemas Construtivos em chapa de gesso para Drywall – Projeto e Procedimentos 
Executivos para Montagem – Parte 1 – Requisitos para Sistemas usados como paredes;  
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NBR 15758-2 Sistemas Construtivos em chapa de gesso para Drywall – Projeto e Procedimentos Executivos 

para  Montagem – Parte 2 - Requisitos para Sistemas usados como forros;  

NBR15758-3 Sistemas Construtivos em chapa de gesso para Drywall – Projeto e Procedimentos Executivos 
para   

Montagem – Parte 3 - Requisitos para Sistemas usados como revestimentos; NBR 
14715-1 (2010) – Chapas de gesso para drywall – requitos  

NBR 14715-2 (2010) – Chapas de gesso para drywall – método de ensaio  

  

6.17 PAREDE DE GESSO em placas de gesso acartonado,  com isolamento acústico, resistência ao fogo 
30 minutos, espessura final 125 mm  
a- Será medido por área de fechamento e / ou divisória instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e / ou divisórias "drywall" para 
vedações internas não estruturais, 12,5 cm de espessura total, dupla face, resistência ao fogo de no mínimo 30 
minutos, isolamento acústico mínimo de 39 dB, constituídas por:  

- Estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B ( 260 g / m² ), compreendendo perfis de 
aço com espessura de 0,80 mm, largura nominal de 90 mm, denominados guias e montantes espaçados em 60 
cm, de eixo a eixo, perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das 
chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver;  

- Uma chapa, em cada face da estrutura, industrializada contínua a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo 
resistente ao fogo, com espessura de 12,5 cm (rosa);  

- Fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas;  

- Fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando 
houver; - Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, 
e massa especial para a calafetação e colagem das chapas;  

- Enchimento interno (entre as chapas de gesso) com manta de lã de vidro e=2" (50 mm), densiidade 32 kg/m2;   

- Referência Parede Placostil 100/70/600-1ST15/1ST15, fabricação Placo, ou equivalente conforme as normas 
NBR   

14715, NBR 14716, NBR 14717, NBR 11681, e NBR 10636;  

- Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução das 
paredes de fechamento e / ou divisórias, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes, 
inclusive a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados 
os vãos decorrentes; - Não remunera batentes de vão de portas, sancas ou molduras.  

PAREDE DE GESSO em placas de gesso acartonado, com isolamento acústico, resistência a umidade, 
resistência ao fogo 30 minutos, espessura final 125 mm - miolo em lã de vidro  
a- Será medido por área de fechamento e / ou divisória instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e / ou divisórias "drywall" para 
vedações internas não estruturais, com 12,5 cm de espessura total, dupla face, resistência à umidade,  
resistência ao fogo de 30 minutos, isolamento acústico mínimo de 46 dB, constituídas por:   

- Estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B ( 260 g / m² ), compreendendo perfis de 
aço com espessura de 0,80 mm, largura nominal de 90 mm, denominados guias e montantes espaçados em 60 
cm, de eixo a eixo, perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das 
chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver;  

- Duas chapas, uma em cada face da estrutura, industrializada contínua a partir da gipsita natural e cartão 
duplex, tipo Resistente à umidade ( RU ), com espessura de 12,5 cm (verde); - Fita de papel microperfurada, 
empregada nas juntas entre chapas;  

- Fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando 
houver; - Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, 
e massa especial para a calafetação e colagem das chapas;  

- Preenchimento interno com manta em lã de vidro de 2" ( 50 mm ), densidade média de32 kg / m³;  

- Referência Parede Placostil 100/70/600- 1 RU15/ 1RU15-LR, fabricação Placo, ou equivalente conforme as 
normas   

NBR 14715, NBR 14716, NBR 14717, NBR 11681, e NBR 10636 ;  

- Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução das 
paredes de fechamento e / ou divisórias, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes, 
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inclusive a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados 
os vãos decorrentes; - Não remunera batentes de vão de portas, sancas ou molduras.  

6.19 PAREDE DE GESSO em placas de gesso acartonado, resistência a umidade, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura final 125 mm  
a- Será medido por área de fechamento e / ou divisória instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e / ou divisórias "drywall" para 
vedações internas não estruturais, com 12,5 cm de espessura total, dupla face, resistência à umidade, 
resistência ao fogo de 30 minutos, isolamento acústico mínimo de 39 dB, constituídas por:   

- Estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B ( 260 g / m² ), compreendendo perfis de 
aço com espessura de 0,80 mm, largura nominal de 90 mm, denominados guias e montantes espaçados em 
60 cm, de eixo a eixo, perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção 
das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver;  

- Duas chapas, uma em cada face da estrutura, industrializada contínua a partir da gipsita natural e cartão 
duplex, tipo Resistente à umidade ( RU ), com espessura de 12,5 cm (verde); - Fita de papel microperfurada, 
empregada nas juntas entre chapas;  

- Fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando 
houver; - Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser 
calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas;  

- Referência Parede Placostil 100/70/600- 1 RU15/ 1RU15-LR, fabricação Placo, ou equivalente conforme as 
normas   

NBR 14715, NBR 14716, NBR 14717, NBR 11681, e NBR 10636 ;  

- Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução 
das paredes de fechamento e / ou divisórias, de acordo com as recomendações e especificações dos 
fabricantes, inclusive a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo 
ser descontados os vãos decorrentes; - Não remunera batentes de vão de portas, sancas ou molduras.  

6.20 PAREDE DE GESSO em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, 
espessura final 125 mm  
a- Será medido por área de fechamento e / ou divisória instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e / ou divisórias "drywall" 
para vedações internas não estruturais, com 12,5 cm de espessura total, dupla face, resistência ao fogo de 
no mínimo 60 minutos, isolamento acústico mínimo de 43 dB, constituídas por:  

- Estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B ( 260 g / m² ), compreendendo perfis de 
aço com espessura de 0,80 mm, largura nominal de 90 mm, denominados guias e montantes duplos 
espaçados em 40 cm, de eixo a eixo, perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento 
e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando 
houver;  

- Duas chapas, em cada face da estrutura, industrializada contínua a partir da gipsita natural e cartão duplex, 
tipo resistente ao fogo, com espessura de 12,5 cm (rosa);  

- Fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas;  

- Fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando 
houver; - Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser 
calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas;  

- Referência Parede Placostil 120/70/400-MD-2ST12,5/2ST12,5, fabricação Placo, ou equivalente conforme 
as normas   

NBR 14715, NBR 14716, NBR 14717, NBR 11681, e NBR 10636 ;  

- Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução 
das paredes de fechamento e / ou divisórias, de acordo com as recomendações e especificações dos 
fabricantes, inclusive a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo 
ser descontados os vãos decorrentes; - Não remunera batentes de vão de portas, sancas ou molduras.  

6.10 a 6.12 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria ou concreto com argamassa mista de cal hidratada e 
areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação de iversas Ø  
a- O enchimento de rasgos em alvenaria compreende o preparo e aplicação da argamassa.  

b- Sistema de medição: medição por metro.  
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c- Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto, empregando argamassa mista de cal hidratado e areia 
média sem peneirar, no traço 1:4 com 150kg de cimento, para eletrodutos de: Ø  15 mm (1/2") a 25 mm (1"), 
Ø 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2") e Ø 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4").  

d- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.6.13 Entelamento preventivo de superfície sujeita a 
trinca, largura da tela adesiva 25 cm  

a- Proceder à costura da fissura/trinca utilizando tela de poliéster adesiva sem reforço (largura: 250 
mm), antimofo,com bandagem central; recomendada para trincas, juntas de dilatação, fissuras e superfícies 
com alta probabilidade de trincamentos. Recompor revestimento, atentando para que se tenha acabamento 
adequadamente homogêneo em relação ao revestimento original e remanescente.Ref:  Fita Veda Trinca 
Scotch (MR), 3M ou equivalente.  

b- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

6.14 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm 
(1")  

a- Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15mm a 25mm, feitos antes 
do assentamento e concretagem dos blocos e canaletas, com a utilização de serra circular tipo “makita”, bem 
como, aberturas para passagens de tubulações de espera e passagem de tubulações para o pavimento superior 
com a utilização de métodos e ferramentas descritas no projeto.  

b- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

6.15 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm 
(2")  

a- Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32mm a 50mm, feitos antes 
do assentamento e concretagem dos blocos e canaletas, com a utilização de serra circular tipo “makita”, bem 
como, aberturas para passagens de tubulações de espera e passagem de tubulações para o pavimento superior 
com a utilização de métodos e ferramentas descritas no projeto.  

b- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

6.16 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 65 mm (2 ½") a 100 mm 
(4")  

a- Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 65mm a 100mm, feitos antes 
do assentamento e concretagem dos blocos e canaletas, com a utilização de serra circular tipo “makita”, bem 
como, aberturas para passagens de tubulações de espera e passagem de tubulações para o pavimento superior 
com a utilização de métodos e ferramentas descritas no projeto.  

b- Remunera o fornecimento de todos os materiais e matérias primas necessários para a execução dos 
serviços, incluindo equipamentos e acessórios; o fornecimento de toda a mão de obra necessária, incluindo: 
salários, benefícios, encargos sociais, impostos, etc.  

7    COBERTURA  

NORMAS  

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

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

NB-11/51 - Projetos de estrutura de madeira (NBR-7190) ;  
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NB-14/86 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios (NBR 8800) ; 
NBR 15873 – Coordenação Modular para Edificações;  

NBR 14513: 2008 - Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos;   

NBR 14514: 2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos;   

NBR 14331: 2009 - Alumínio e sua ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação; Conforme P- 
07.AAA.01; P-07.TEL.04; P-05.MET.01; E-TEL.06; E-MAD.01  

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO – METÁLICA a- 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
A estrutura obedecerá ao projeto específico quanto ao espaçamento das peças, ligações soldadas ou 
aparafusadas, pintura de proteção ou acabamento e o constante no P-05.MET.01, no que for aplicável.  

- MATERIAL: deverá ser utilizado, sempre que possível, aço tipo SAC-41, que tem como característica ser mais 
resistente à corrosão atmosférica,.com dimensões CONFORME DEFINIÇÕES DA EMPRESA DE PROJETO da 
estrutura da Cobertura  

- DIMENSÕES: CONFORME DEFINIÇÕES DA EMPRESA DE PROJETO de estrutura para cobertura.  

- FIXAÇÃO: Os elementos de fixação, acessórios etc., deverão ser do mesmo material. b- ELEMENTOS  

- CAVALETES: peças fabricadas em chapas e perfis metálicos, destinadas à fixação de telhas às vigas de apoio 
da cobertura.  

- CHUMBADOR: elemento metálico com seção longitudinal em forma de "Y", conectado por solda à estrutura 
de aço.   

Serve para engastar esta estrutura na do edifício.  

- PERFIS DE APOIO: peças metálicas contínuas engastadas e/ou fixadas às vigas de apoio da estrutura do 
edifício.   

Sobre os perfis de apoio são soldados os cavaletes.  

- TIRANTES E CONTRAVENTAMENTOS:peças estruturais, geralmente em barras e cabos de aço, utilizados 
para absorção dos esforços horizontais, de empuxo e de sucção.  

- VIGA CENTRAL: elemento estrutural que serve como linha de cumeeira da tesoura metálica c- APLICAÇÃO: 
na cobertura CONFORME DEFINIÇÕES DA EMPRESA DE PROJETO a ser fornecido  

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO - MADEIRA  

a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

- 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.  

- DIMENSÕES: As dimensões mínimas das peças da cobertura: terças 75x100 mm, cavaletes em caibros 
50x100 mm   

25 x100 mm e peças de emendas (talas) 25x100 mm  

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

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

b- ELEMENTOS  

- BRAÇADEIRA: Peça metálica que reforça a junção das pernas com as linhas nas tesouras de madeira. - 
CAIBRO: Peça de madeira, de seção retangular, que sustenta as ripas.  

- CALÇO OU CRAPUZ: Segmento de madeira que se coloca sobre as pernas da tesoura para manter as terças 
em suas posições.  

- ESCORA: Peça que, nas tesouras de madeira, vai da parte inferior dos pendurais ou tirantes às pernas. A 
escora que vai da parte inferior dos pendurais até a perna é também chamada de asna.  

- ESTRIBO: Peça metálica que enlaça, nas tesouras de madeira, o nó constituído pela linha, pendural e escoras. 
- FRECHAL: Terça inferior ou peça horizontal de madeira colocada sobre as extremidades da linha.  

- LARÓ ou LAROZ: Barrote que sustenta a tacaniça.  

- LINHA: Peça horizontal tracionada, situada na parte inferior da tesoura de madeira, vencendo o vão coberto e 
na qual são ensambladas as pernas. Quando não há laje, a linha não poderá servir para fixação do forro. A linha 
deverá estar afastada pelo menos 5 cm da laje de forro, o que evita que a flexão da peça se transmita a essa 
mesma laje. - MÃOFRANCESA: Escora que evita a flexão da cumeeira e das terças, apoiando-se no pendural, 
nos pontaletes e nas paredes.  

- PENDURAL: Peça vertical e central da tesoura de madeira que liga, numa extremidade, as pernas e na outra, 
as escoras principais.  
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- PERNA: Peça inclinada da tesoura de madeira, que dá a declividade da água do telhamento.  

- PONTALETE: Peça de prumo colocada sob a terça para transmitir carga à estrutura do prédio.  

- RIPA: Peça de madeira de seção reduzida, destinada a receber as telhas e transmitir a carga ao caibro.  

- TERÇA: Viga apoiada nas pernas de duas tesouras, destinada a transmitir o peso da trama, a solidarizar as 
tesouras e a apoiar os caibros.  

- TESOURA: Estrutura de madeira, metal, concreto armado ou mista, situada num plano vertical, tendo as 
extremidades repousando nas paredes permitirias da edificação ou sobre apoio isolado.  

- TIRANTE:Peça que trabalha a tração e que, nas tesouras de madeira, é constituída por duas tábuas unidas 
por parafuso. c- APLICAÇÃO: na cobertura CONFORME DEFINIÇÕES DA EMPRESA DE PROJETO a ser 
fornecido.  

-    

TELHAMENTO  

a - OBSERVAÇÕES   

- O acréscimo do telhamento novo será executado conforme o telhado já existente.  

- Para garantia de bom escoamento das águas, a inclinação mínima será de 5%.  

- O recobrimento longitudinal será de uma onda e meia, ficando a parte superior desse recobrimento na direção 
predominante do vento.  

- O recobrimento transversal será de 15 cm, quando a inclinação for superior a 10 graus, e de 20 cm, quando a 
inclinação for igual a 10 graus.  

- A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, sendo o sentido da montagem contrário ao 
dos ventos dominantes.   

- No sentido longitudinal, o espaçamento dos elementos de fixação será de no máximo 1 m, e no sentido 
transversal de 2 ondas.  

- A colocação dos elementos de fixação será sempre efetuada na parte superior da onda.  

- Deve-se utilizar, de preferência, elementos de fixação de alumínio. Quando se utilizar elementos de fixação de 
aço, estes serão galvanizados. Neste caso, os parafusos deverão estar isolados das chapas. por meio de 
arruelas plásticas dotadas de extremidades que ultrapassem as telhas.  b- ELEMENTOS  

- ÁGUA: Superfície inclinada da cobertura. Em planta, indica-se sobre ela o sentido de caimento.  

- ÁGUA MESTRA: Água de forma trapezoidal integrante da cobertura de uma planta retangular.  

- BEIRAL: Parte da cobertura saliente do prumo da parede.  

- CALHA: Coletor horizontal de águas pluviais, localizado ao longo do perímetro da cobertura.  

- CONDUTOR: Coletor vertical que conduz as águas pluviais da calha para o solo.  

  
TELHAS DE ALUMÍNIO  

TELHAS DE ALUMÍNIO  

NBR 14331: 2009 - Alumínio - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação; Conforme 
P07.AAA.01, P-07.TEL.04 e E-TEL.06.  

7.8 COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil ondulado e=0,7 mm  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: Telha em alumínio envernizado ou pintado  

- FABRICANTE: Alcoa ou equivalente  

- INCLINAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante  

- PERFIL: ondulado   

- ESPESSURA:  0,7mm  

- FIXAÇÃO: As telhas deverão ser fixadas conforme recomendação do fabricante e devidamente vedada 
APLICAÇÃO: Recomposição de coberturas existentes ou execução de novas, conforme Projeto. a- Será medido 
pela área de telhamento (m²) b- O item remunera o fornecimento das telhas em alumínio, em várias cores, perfil 
trapezoidal ou ondulado; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de 
madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno ao local da prestação do serviço, içamento e a 
montagem completa das telhas.  
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7.7 COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,6 mm  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: Telha em alumínio envernizado ou pintado  

- FABRICANTE: Alcoa ou equivalente  

- INCLINAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante  

- PERFIL: trapezoidal  

- ESPESSURA:  0,6mm  

- FIXAÇÃO: As telhas deverão ser fixadas conforme recomendação do fabricante e devidamente vedada 
APLICAÇÃO: Recomposição de coberturas existentes ou execução de novas, conforme Projeto. a- Será medido 
pela área de telhamento (m²) b- O item remunera o fornecimento das telhas e cumeeiras em alumínio, em várias 
cores, perfil trapezoidal ou ondulado; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, 
metálica, ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno ao local da prestação do serviço, 
içamento e a montagem completa das telhas.  

7.15 COBERTURA em telha de alumínio com isolamento termoacustico em espuma rígida de poliuretano 
(PU) injetado, E = 30 mm, densidade 35 kg/m3, con DUAS FACES TRAPEZOIDAIS. Altura 70 mm, largura 
útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: Telha e cumeeiras em alumínio envernizado ou pintado e isolamento em espuma rígida de 
poliuretano ( PU )  

- FABRICANTE: Alcoa ou equivalente  

- INCLINAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante  

- PERFIL: trapezoidal  

- DIMENSÕES: espessura da chapa=0,5mm, espessura total=30mm, altura=70mm, largura útil=1000 mm e 
largura nominal=1056 mm  

- FIXAÇÃO: As telhas deverão ser fixadas conforme recomendação do fabricante e devidamente vedada 

APLICAÇÃO: Recomposição de coberturas existentes ou execução de novas, conforme Projeto.  

a- Será medido pela área de telhamento (m²) b- O item remunera o fornecimento das telhas em alumínio 
termoacústicas com isolamento em espuma rígida de poliuretano (PU), em várias cores, perfil trapezoidal; 
materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira e a mão-de-
obra necessária para o transporte interno ao local da prestação do serviço, içamento e a montagem completa 
das telhas.  

TELHAS DE AÇO  

NORMA  

NBR 14513: 2008 - Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos; NBR 
14514: 2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos; Conforme 
P-07.AAA.01, P-07.TEL.04 e E-TEL.06.  

7.11 COBERTURA com telha em aluminio, trapezoidal (altura 25/40), largura útil 1000 mm, espessura 
0,50mm  

a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -  MATERIAL: 
Telha em chapa de alumínio  

- FABRICANTE: Alcoa ou equivalente  

- INCLINAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante  

- PERFIL: trapezoidal  

- ESPESSURA: 0,50mm  

- DIMENSÕES: altura 25/40, largura útil 1m  

- FIXAÇÃO: As telhas deverão ser fixadas conforme recomendação do fabricante e devidamente vedada  
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b- APLICAÇÃO: Recomposição de coberturas existentes ou execução de novas, conforme Projeto.  

c- Será medido pela área de telhamento (m²) d-  O item remunera o fornecimento das telhas e cumeeiras em 
aluminio, perfil trapezoidal; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou 
de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte 
interno ao local da prestação do serviço, içamento e a montagem completa das telhas.  

7.12 COBERTURA com telha em aluminio, trapezoidal (altura 25/40), largura útil 1000 mm, espessura 
0,70mm  

a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -  MATERIAL: 
Telha em chapa de alumínio  

- FABRICANTE: Alcoa ou equivalente  

- INCLINAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante  

- PERFIL: trapezoidal  

- ESPESSURA: 0,70mm  

- DIMENSÕES: altura 25/40, largura útil 1m  

- FIXAÇÃO: As telhas deverão ser fixadas conforme recomendação do fabricante e devidamente vedada  

b- APLICAÇÃO: Recomposição de coberturas existentes ou execução de novas, conforme Projeto.  

c- Será medido pela área de telhamento (m²) d-  O item remunera o fornecimento das telhas e cumeeiras em 
alumínio, perfil trapezoidal; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou 
de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte 
interno ao local da prestação do serviço, içamento e a montagem completa das telhas.  

7.13 COBERTURA com telha em chapa de aço, ondulada, largura útil 1000 mm, espessura 0,50 mm  

a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -  MATERIAL: 
Telha em chapa de aço  

- FABRICANTE: Alcoa ou equivalente  

- INCLINAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante  

- PERFIL: ondulado  

- ESPESSURA: 0,50mm  

- DIMENSÕES: largura útil 1m  

- FIXAÇÃO: As telhas deverão ser fixadas conforme recomendação do fabricante e devidamente vedada  

b- APLICAÇÃO: Recomposição de coberturas existentes ou execução de novas, conforme Projeto.  

c- Será medido pela área de telhamento (m²) d-  O item remunera o fornecimento das telhas e cumeeiras em 
chapa de aço, perfil ondulado; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, 
ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte 
interno ao local da prestação do serviço, içamento e a montagem completa das telhas.  

7.14 COBERTURA com telha em chapa de aço, trapezoidal (altura 25/40 mm), largura útil 1000 mm, 
espessura 0,50mm  
a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -  MATERIAL: 
Telha em chapa de aço  

- FABRICANTE: Alcoa ou equivalente  

- INCLINAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante  

- PERFIL: trapezoidal  

- ESPESSURA: 0,50mm  

- DIMENSÕES: altura 25 ou 40 mm, largura útil 1m  

- FIXAÇÃO: As telhas deverão ser fixadas conforme recomendação do fabricante e devidamente vedada  

b- APLICAÇÃO: Recomposição de coberturas existentes ou execução de novas, conforme Projeto.  

c- Será medido pela área de telhamento (m²) d-  O item remunera o fornecimento das telhas e cumeeiras em 
chapa de aço, perfil trapezoidal; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, 
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ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte 
interno ao local da prestação do serviço, içamento e a montagem completa das telhas.  

TELHAS CERÂMICAS  

NORMA  

NBR 15310 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio  

NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações;  

Conforme P-07.AAA.01, P-07.TEL.04 e E-TEL.06, do Caderno Geral de Encargos 1995.  

7.19 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL  
a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -  ABSORÇÃO: 
Menor que 16%.  

- DIMENSÕES: conforme projeto e fabricante  

- TELHA: francesa  

- FABRICANTE: Cerâmica União ou equivalente  

- ESTRUTURA DE APOIO:  Estrutura em madeira nova ou existente.  

b- APLICAÇÃO: Na execução da nova cobertura ver projeto arquitetônico. Na cobertura existente, devem 
ser trocadas todas as telhas e revisar a estrutura de madeira existente.   

c- Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²)  

d- inclui mão de obra, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação das telhas, 
conforme projeto e Normas Tecnicas vigentes.  

7.20 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL  
  

a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -  ABSORÇÃO: 
Menor que 16%.  

- DIMENSÕES: conforme projeto e fabricante  

- TELHA: francesa  

- FABRICANTE: Cerâmica União ou equivalente  

- ESTRUTURA DE APOIO:  Estrutura em madeira nova ou existente. b- APLICAÇÃO: Na execução da nova  
cobertura ver projeto arquitetônico. Na cobertura existente, devem ser trocadas todas as telhas e revisar a 
estrutura de madeira existente.   

c- Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²)  

d- inclui mão de obra, materiais, acessórios e equipamentos necessários a instalação das telhas, 
conforme projeto e Normas Tecnicas vigentes.  

TELHAS DE CONCRETO  

NORMAS  

Conforme P-07.AAA.01, P-07.TEL.04 e E-TEL.06, do Caderno Geral de Encargos 1995.  

TELHAS DE MATERIAL SINTÉTICO  

  

NORMA  
Conforme P-07.AAA.01, P-07.TEL.04 e E-TEL.06, do Caderno Geral de Encargos 1995.  

7.1 CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº 24   

- DESENVOLVIMENTO: 25 cm  

- DIMENSÕES: - conforme Projeto e fabricantes  

APLICAÇÃO: Recomposições calhas existentes ou ainda execução de novos, conforme especificado em 
Projeto.  

a- Será medido por comprimento instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada nº 24, com largura de 
25 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

7.2 CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 28 cm   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº 24   

- DESENVOLVIMENTO: 28 cm  

- DIMENSÕES: - conforme Projeto e fabricantes  

APLICAÇÃO: Recomposições calhas existentes ou ainda execução de novos, conforme especificado em 
Projeto.  

a- Será medido por comprimento instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada nº 24, com largura de 
28 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

7.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº 24   

- DESENVOLVIMENTO: 33 cm  

- DIMENSÕES: - conforme Projeto e fabricantes  

APLICAÇÃO: Recomposições calhas existentes ou ainda execução de novos, conforme especificado em 
Projeto.  

a- Será medido por comprimento instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada nº 24, com largura de 
33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

7.4 CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 40 cm  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº 24   

- DESENVOLVIMENTO: 40 cm  

- DIMENSÕES: - conforme Projeto e fabricantes  

APLICAÇÃO: Recomposições calhas existentes ou ainda execução de novos, conforme especificado em 
Projeto.  

a- Será medido por comprimento instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada nº 24, com largura de 
40 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

7.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº 24   

- DESENVOLVIMENTO: 50 cm  

- DIMENSÕES: - conforme Projeto e fabricantes  
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APLICAÇÃO: Recomposições calhas existentes ou ainda execução de novos, conforme especificado em 
Projeto.  

a- Será medido por comprimento instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada nº 24, com largura de 
50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

7.6 CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 100  cm  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº 24   

- DESENVOLVIMENTO: 100 cm  

- DIMENSÕES: - conforme Projeto e fabricantes  

APLICAÇÃO: Recomposições calhas existentes ou ainda execução de novos, conforme especificado em 
Projeto.  

a- Será medido por comprimento instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada nº 24, com largura de 
100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

7.9 Cobertura com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 mm, largura útil 
1.050 mm, largura nominal 1.100 mm, inclinação até 27%  
a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 

 MATERIAL: fibrocimento sem amianto  

- ABSORÇÃO: menor que 30%  

- PERFIL: ondulado  

- DIMENSÕES: –conforme Projeto e fabricantes  

- ESPESSURA: 6 mm  

- FABRICANTE: Brasilit, Eternit ou equivalente b- APLICAÇÃO:   

- Na execução da novas coberturas, conforme projeto arquitetônico.  

- Na cobertura existente, conforme especificações e/ou projeto.  c-  Será medido pela área de telhamento 
(m²) d-  O item remunera o fornecimento das telhas em fibrocimento sem amianto, perfil ondulado, em qualquer  
comprimento, fabricação Brasilit, Eternit, ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas, em 
estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno ao local da 
prestação do serviço, içamento e a montagem completa das telhas.  

7.10 Cobertura com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 8 mm, altura 111 mm, largura 
útil 500 mm e largura nominal 605 mm, inclinação até 18%  
  

  

a- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 

 MATERIAL: fibrocimento sem amianto  

- ABSORÇÃO: menor que 30%  

- PERFIL: ondulado  

- DIMENSÕES: –conforme Projeto e fabricantes  

- ESPESSURA: 8 mm  

- FABRICANTE: Brasilit, Eternit ou equivalente b- APLICAÇÃO:   

- Na execução da novas coberturas, conforme projeto arquitetônico.  

- Na cobertura existente, conforme especificações e/ou projeto.   

c- Será medido pela área de telhamento (m²) d- O item remunera o fornecimento das telhas em fibrocimento 
sem amianto, perfil ondulado, em qualquer comprimento, fabricação Brasilit, Eternit, ou equivalente; materiais 
acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira e a mão-de-obra 
necessária para o transporte interno ao local da prestação do serviço, içamento e a montagem completa das 
telhas.  
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7.16 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 28 cm  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº 24   

- DESENVOLVIMENTO: 28 cm  

- DIMENSÕES: –conforme Projeto e fabricantes  

APLICAÇÃO: Recomposições de rufos e contra rufos existentes ou ainda execução de novos, 
conformeespecificado em Projeto. a- Será medido por comprimento instalado (m). b- O item remunera o 
fornecimento e instalação de rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 28 cm; inclusive materiais 
acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

7.17 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº  24  

- DESENVOLVIMENTO: 33 cm  

- DIMENSÕES: –conforme Projeto e fabricantes  

APLICAÇÃO: Recomposições de rufos e contra rufos existentes ou ainda execução de novos, 
conformeespecificado em Projeto. a- Será medido por comprimento instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; 
inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

7.18 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: chapa de aço galvanizado nº  24  

- DESENVOLVIMENTO: 25 cm  

- DIMENSÕES: –conforme Projeto e fabricantes  

APLICAÇÃO: Recomposições de rufos e contra rufos existentes ou ainda execução de novos, 
conformeespecificado em Projeto. a- Será medido por comprimento instalado (m). b- O item remunera o 
fornecimento e instalação de rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 25 cm; inclusive materiais 
acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

8    IMPERMEABILIZAÇÃO  

CONDIÇÕES GERAIS  

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.ARG.01 e 
ASF.01  

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

As providências aqui estabelecidas, a serem cumpridas pela Contratada, deverão ocorrer com a devida 
antecedência e sem prejuízo do cronograma dos serviços.  

REQUISITOS PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS  

A impermeabilização de qualquer área só poderá ocorrer se precedida das seguintes condições:  

- Depósito, no local dos serviços, de todo o material necessário à impermeabilização da área selecionada.  

ARGAMASSAS  

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO: a superfície a impermeabilizar além de firme e seca, deverá ser previamente 
limpa. Sobre essa superfície será lançada uma camada de argamassa de regularização elaborada com cimento 
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novo e areia lavada, peneirada e com granulometria controlada entre 0 (zero) mm e 3 (três)mm, no traço 1:3 e 
espessura mínima de 2,5cm. Cuidar-se-á para que haja declividade entre 0,5% e 2,5%, evitando-se, quando 
possível, a aproximação de qualquer dos dois limites.  

CAMADA DE PROTEÇÃO: argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico definido em Projeto e aplicada 
nos locais definidos nos sistemas especificados adiante.   

ENCARGOS DA IMPERMEABILIZADORA: quando a argamassa de regularização, com declividade, for 
executada pelo Instalador, a empresa impermeabilizadora deverá verificar e garantir suas características, antes 
da aplicação da impermeabilização, e de acordo com as especificações deste capítulo, principalmente com 
relação à aderência, traço e declividade.  

GARANTIA: O CONSTRUOR apresentará o CERTIFICADO DE GARANTIA de 5 (cinco) anos relativo aomaterial 
e serviço de impermeabilização que executar.  

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Tipo: tinta asfáltica   

- Fabricante: Otto Baumgart S.A. ou similar -  Nº 
de demãos: 03(três) no mínimo.  

Obs. Seguir as recomendações do fabricante.  

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA  

A execução das impermeabilizações obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for aplicável:  

P-08.FEL.01 Feltro Asfáltico ou Manta de Asfalto Pré-fabricado  

NBR 9952/2007  

- Tipo: Viapol Laje Glass (Viapol Impermeabilizantes Ltda), ou similar aprovado pela FiscaIização.  

- Descrição: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com uma mescla de polímeros 
especiais que proporcionam aderência, elasticidade, durabilidade e resistência. É estruturada com véu de fibra 
de vidro especial, imputrescível e não higroscópico, de elevada estabilidade dimensional.  

- Espessura: 3 a 4mm.  

- Consumo: Estimado de 1,15m²/m² de área, considerando sobreposições e perdas por recortes de detalhes.  

Características  unid.  
VIAPOL 
CLASSIC   

GLASS  

Carga máxima 
ruptura longitudinal 
(mín)  

N/5cm 180  

Carga máxima 
ruptura transversal 
(mín)  

N/5cm 180  

Alongamento 
mínimo na 
longitudinal  

%  2  

Alongamento 
mínimo na 
transversal  

%  2  

Absorção d’água 
(máx)  

%  3  

Flexibilidade à 
baixa temperatura  

ºC  0  
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Resistência ao 
impacto  

J-
Joule  

2 , 45  

Resistência ao 
puncionamento 
estático  

kg  25  

Escorrimento ao 
calor (mín)  

ºC  95  

Estabilidade 
dimensional (máx)  

%  1  

Flexibilidade após 
envelhecimento 
(mín)  

ºC  ≤ 10  

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

- A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldantes, etc; - 
Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com argamassa de cimento e areia média a traço 
1:4, adicionando-se 10% de Viafix na água de amassamento para maior aderência ao substrato;  

- Executar caimento de 1% em direção aos pontos de escoamento de água. 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 nos locais;  

- Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8cm; -  - Essa argamassa 
deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm.  

APLICAÇÃO DO PRODUTO  

- Aplicar sobre a regularização uma demão de primer Viabit, Adeflex ou Ecoprimer, com rolo ou trincha, e 
aguardar a secagem por no mínimo 2 horas;  

- Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, procurando iniciar a colagem no sentido 
dos ralos para as cotas mais elevadas;  

- Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta asfáltica; nas emendas 
das mantas deverá haver sobreposição de 10cm. Estas receberão biselamento proporcionar perfeita vedação.  

SISTEMA DE ARGAMASSA POLIMÉRICA - CRISTALIZAÇÃO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

- MATERIAIS: Argamassa polimérica bicomponente, à base de cimento, agregados minerais inertes, Denvertec 
100 ou equivalente  

- FABRICANTE: Denver, Viapol ou similar EXECUÇÃO: PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:  

- Retirada do sistema impermeabilizante deteriorado;  

- Limpeza rigorosa no concreto, retirando qualquer traço de pintura, pó, partículas soltas.  

APLICAÇÃO:  

- Em reservatórios (superiores e inferiores )  

- Lajes de piso e paredes, até 30 cm de altura dos Sanitários e áreas úmidas OBSERVAÇÕES:  

- A empresa executora dos serviços deverá estar autorizada pelo fabricante, como aplicadora credenciada.  

- Na situação de caixas d’água sujeitas a deformações utilizar manta asfáltica.  

ARGAMASSA IMPERMEÁVEL  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Material: Hidrófugo de massa, Vedacit ou similar.  

- Fabricante: Otto Baumgart, Sika S A, Viapol ou similar.  

EXECUÇÃO  

- Seguir rigorosamente todas as recomendações do fabricante.  

- Observações: Prever a aplicação de emulsão betuminosa a frio nos locais previstos, conforme recomendações 
do fabricante.  

- Toda a superfície a tratar será chapiscada com argamassa no traço 1:2 de cimento e areia grossa, preparada 
com aditivo promotor de adesão (ver E-ACR.04). APLICAÇÃO: Indicado em projeto  



48  

REVESTIMENTO SEMI FLEXÍVEL  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

- MATERIAL: revestimento, semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, a base de cimento 
Portland, areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria.  

- PRODUTO: Sikatop 107, Viapol 1000 ou similar  

- FABRICANTE: Sika, Viapol ou similar EXECUÇÃO -:  

- A superfície deve estar isenta de poeira, óleo, graxa, nata de cimento, partículas soltas ou quaisquer outros 

elementos que possam prejudicar a aderência;  

- Molhar a superfície a ser tratada, porém sem saturar, para aplicação de 3 demãos cruzadas com no mínimo 3 
horas de intervalo entre si;  

- Manter a superfície úmida por no mínimo 3 dias; Seguir rigorosamente as recomendações do fabricante 
APLICAÇÃO:   

- Lajes de piso e paredes, até 30 cm de altura nos sanitários, copas e áreas molhadas.  

- Subsolos, cortinas, poços de elevadores, muros de arrimo, baldrames  

- Paredes internas e externas  

- Pisos frios em contato com o solo  

- Reservatórios de água potável  

- Estruturas sujeitas a infiltração do lençol freático  

  

EMULSÃO ASFÁLTICA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

- MATERIAL: Emulsão asfáltica especialmente desenvolvida para impermeabilizações sob a forma de pintura, 
podendo ser aplicada mesmo com a presença de umidade. -  FABRICANTE: Otto Baumgart, Viapol ou similar  

EXECUÇÃO:  

- As superfícies devem ser limpas e livres de material solto. - Fazer a aplicação com pincel duro, vassoura ou 
escovão; -  Seguir recomendações do fabricante.  

APLICAÇÃO:   

- Baldrames, alicerces e muros de arrimo  

- Estruturas em contato com o solo  

- Primer para colagem de mantas asfálticas  

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   

- Revestimento: impermeabilizante acrílico, em especial para infiltrações de água provocadas pelas chuvas, em 
superfícies verticais externas (paredes)- viaflex parede -  Fabricante:  Viapol ou similar  

EXECUÇÃO:  

- As superfícies devem ser limpas e livres de material solto. - Fazer a aplicação com pincel duro, vassoura ou 
escovão; - Obs:Seguir recomendações do fabricante.  

APLICAÇÃO:   

- Aplicação sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica  

EMULSÃO BETUMINOSA A FRIO  

CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS  

- MATERIAL: Impermeabilizante felxível para moldagem no local, monocomponente, à base de elastômeros 
sintéticos e betumes  

- FABRICANTE: : Igolflex Preto, da Sika S.A. Produtos Químicos ou equivalente  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Após a demolição do piso, regularizar a superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (em volume), 
com caimento mínimo de 1 % em direção aos ralos, executando acabamento desempenado.  
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- A superfície deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas.  

- Aplicar o impermeabilizante em pelo menos 3 (três) demãos cruzadas, totalizando um consumo mínimo de 2 

kg/m². - Respeitar o intervalo entre demãos, situado entre 6 a 12 horas de acordo com as condições climáticas.  

- Aplicar também na vertical, subindo 30 cm acima do piso acabado. Nestas áreas, estruturar com tela de 
poliéster, de malha 2 x 2 mm, avançando 10 cm no trecho horizontal.  

- Após cura do material, executar prova de carga (mínimo de 72 horas). Concluída a prova de carga, aplicar o 
contrapiso.  

- Todas as demais orientações do fabricante do material impermeabilizante deverão ser respeitadas.  

APLICAÇÃO:   

- Contrapiso das áreas molhadas como sanitários, copa, DML e asas de máquinas  

OBSERVAÇÃO  

- Executar desnível de 10 mm entre áreas frias (-0,01)  e Circulação e/ou Arquivo.  

- Atentar para os trechos com ralos.  

- Executar rodapés de 30 cm em todo o perímetro das áreas a impermeabilizar  

MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA  

- MATERIAL: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros (plastoméricos 
PL / elastoméricos EL), estruturada com ou sem tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente 
estabilizado.   

Espessura: 4mm  

- FABRICANTE: Viapol ou similar  

EXECUÇÃO:   

- Imprimação com primer.  

- Aplicação de Manta Asfáltica espessura 4 mm, estruturada por fibras de poliéster – Torodin, Classic Poliéster 
ou similar;  

- Camada separadora composta de papel kraft betumado duplo.ou filme plástico de 24 micra de espessura - 
Para a proteção mecânica vertical execução de chapisco traço 1:3 e posteriormente argamassa armada com 
tela plástica de cimento e areia traço 1:4,   

- Camada de proteção mecânica horizontal em argamassa de cimento e areia traço 1:4, espessura mínima 3 
cm acabamento desempenado. Caso a proteção mecânica seja o piso final fazer juntas formando quadros de 
no máximo 2,0mx2,00m, preenchido com argamassa betuminosa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e 
emulsão asfáltica.   

APLICAÇÃO:  

- Lajes térreas, lajes de cobertura, laje de estacionamentos  

- Vigas calhas, reservatórios elevados de concreto, espelhos d'água elevados - Rampas, cortinas em contato 
com o solo (face externa).  

MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Tipo: Manta asfáltica aluminizada com estrutura de poliéster  

- Modelo: Premium Alumínio Poliester ou equivalente  

- Espessura: 3mm ou 4 mm de espessura  

- Fabricante: Viapol (www.viapol.com.br) ou similar  

- Acabamento: Face superior exposta ao intemperismo: revestida de uma películaaluminizada flexível. Face 
inferior, que será aderida à estrutura: revestia de filmede polietileno extinguível à chama de maçarico.  

EXECUÇÃO:  

- Preparação da superfície :  

- A superfície deverá previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo,graxa, desmoldante, etc Sobre 
a superfície horizontal úmida, executar regularização comcaimento mínimo de 1% em direção aos pontos de 
escoamento de água, preparada comargamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de 
amassamentocomposta de 1 volume de emulsão adesiva Viafix e 2 volumes de água para maioraderência ao 
substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado espessura mínima de 2 cm.  
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- Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade, comárea de 40x40 cm com bordas 
chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilização, após a colocação dos reforços previstos 
neste local.Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5cm a 8 cm.  

- Juntas de dilatação deverão ser consideradas como divisores de água de forma a evitar o acúmulo de água. 
As juntas deverão estar limpas e desobstruídas, permitindo sua normal movimentação.  

- Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa,traço 1:3, seguido da execução 
de uma argamassa desempenada, de cimento e areiamédia, traço 1:4, utilizando água de amassamento 
composta de 1 volume de emulsãoadesiva Viafix e 2 volumes de água.  

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

APLICAÇÃO:  

- Aplicar sobre o telhado ou sobre a regularização seca uma demão de primerViabit, Adeflex ou Ecoprimer, com 
rolo ou trincha e aguardar a secagem por no mínimo 6horas  

- Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, procurandoiniciar a colagem no sentido 
dos ralos para as cotas mais elevadas;  

- Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total damanta asfáltica. Nas emendas 
das mantas, deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão bi selamento para proporcionar perfeita 
vedação. - Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição vertical.  

- Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderidana horizontal. - A 
impermeabilização deverá subir na vertical no mínimo 30 cm.  

- Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo olocal impermeabilizado com 
água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas.  

- Após teste de estanqueidade, aplicar duas demãos de tinta alumínio sobre alinha de bi selamento (emendas 
das mantas).  

RECOMENDAÇÕES:  

- Toda impermeabilização efetuada em ambientes fechados deve ter ventilaçãoforçada, se houver a 
necessidade de utilização de maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante, para maior segurança o 
botijão de gás deve permanecer fora do ambiente.  

TESTE DE ESTANQUEIDADE:   

- Após a aplicação da manta, deverá ser realizado teste deestanqueidade por 72 horas.      

- Somente após a constatação de ausência de infiltraçõespoderá ser executada a camada de proteção 
mecânica.  

APLICAÇÃO:   

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

OBSERVAÇÕES:  

- Eventuais danos causados no telhado, durante a aplicação da impermeabilização devem ser corrigidos de 
imediato pela CONTRATADA.  

- A CONTRATADA deve apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica, e Termo de  

- Garantia dos serviços de impermeabilização desta área pelo prazo de cinco anos. Período este em que ela 
deverá executar correções, ou mesmo refazer todo o serviço, caso ocorram infiltrações, ou se verifiquem falhas 
no sistema.  

MANTA POLIMÉRICA COM ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO  
  

CARACTERIÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: Manta asfáltica é elaborada com asfalto e revestimento de geotextil (poliéster) de fio contínuo, 
formando um "não tecido"; com resinas que aumentam suas propriedades de adesão. Possui armadura central 
de polietileno de alta densidade e dupla capa asfáltica. Ideal para impermeabilizações que necessitam alta 
resistência mecânica e/ou transitabilidade com um excelente acabamento estético obtendo também uma 
impermeabilização eficiente. Espessura  4 mm.  
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- FABRICANTE: Vedacit ou equivalente EXECUÇÃO:   

- A área deve estar regularizada, com caimentos adequados e cantos arredondados (meia-cana) e a superfície 
ao redor dos ralos de escoamento rebaixada. Verificar se a superfície não apresenta saliências, bordas ou 
fissuras que possam danificar a manta asfáltica.  

- Efetuar a imprimação com primer.  

- A aplicação da manta 4mm deve começar pela parte mais baixa da superfície para que as emendas das 
mantas obedeçam ao sentido do escoamento da água. Estender os rolos de manta asfáltica transitável sobre a 
superfície a tratar no sentido oposto ao fluxo da água, a partir do ralo, com o lado de Poliéster para cima. Colocar 
as mantas sobrepondo uma à outra obedecendo à faixa de emenda que vem sem a cobertura de poliéster para 
sobreposição. - Aproximar a chama do maçarico na parte que ficará aderida à superfície aquecendo o polietileno 
antiaderente o suficiente para que o mesmo derreta e o asfalto fique levemente exposto (tomando cuidado para 
não derreter demais) e imediatamente aplicar a manta no substrato imprimado. A parte com poliéster deverá 
ficar para cima e deve-se evitar colocar a chama do maçarico sobre ela.  

- Fazer o biselamento, pressionando a colher de pedreiro aquecida sobre as emendas, para garantir uma 
perfeita vedação. Soldar a manta asfáltica contra o rodapé subindo 30 cm.  

- Acabamento: deverá ser feito com duas demãos de tinta acrílica (base água) após aplicação da manta asfáltica 
sobre a totalidade da superfície (rendimento aproximado de ½ litro por m²). Este tratamento incrementa a 
impermeabilização e dá alta resistência à abrasão, ao desgaste por transito e ainda protege o revestimento 
geotextil dos raios solares e contribui para uma terminação estética.  

APLICAÇÃO:  

- Em superfícies onde a manta fique exposta às intempéries, inclusive quando esta seja submetida a trânsito de 
pessoas, tais como:   

- Lajes transitáveis planas ou inclinadas em geral  

- Telhados em geral (fibrocimento, barro, zinco, telhas ecológicas, etc.) - Calhas e canaletas, marquises e juntas 
de dilatação IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- MATERIAL: Impermeabilizante de pega normal para argamassa.  

- FABRICANTE: Sika ou equivalente.  

EXECUÇÃO  

- Conforme Caderno Geral de Encargos :  

- Preparo da superfície todos os pontos fracos, ninhos de agregados devem ser removidos e reparados com 
argamassa rica (1:2).  

- Aplicação recomendada pelo fabricante.  

- Nas paredes, deverá ser aplicada até altura de 70cm de altura. APLICAÇÃO: Conforme definido em Projeto.  

HIDRÓFUGO DE MASSA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Material: Aditivo a ser adicionado a concretos e argamassas, impermeabilizando porhidrofugação do sistema 
capilar. -  Referência: SIKA 1 ou VEDACIT.  

- Fabricante: SIKA, Otto Baumgart ou equivalente.  

EXECUÇÃO: Observar as orientações do fabricante.  

APLICAÇÃO:   

- Superfícies ou locais indicados em projeto ou nas especificações demateriais e serviços da obra, tais como:  

- Alvenarias de fundação (embasamento )  

- Argamassa de assentamento das alvenarias das paredes internas até a altura de 80 cm acima do piso externo 
acabado.  

- Chapisco e argamassa de revestimento das superfícies das paredes externas até 80 cm acima do piso externo 
acabado;  

- Chapisco e argamassa de revestimento das superfícies das paredes internas até a altura de 80 cm acima do 
piso interno acabado.  

- Na camada de regularização dos pisos internos.  

- Nas alvenarias de fundação, formando uma “capa” que tem início em 5 cm abaixo do início do assentamento 
da alvenaria (sobre a sapata ou viga baldrame) e se estende até a altura de 5 cm acima do nível do piso acabado 
adjacente, emambos os lados e por cima da referida alvenaria.  

- Obs.: A proporção de aditivo por m3 de argamassa deve ser a recomendada pelo fabricante.  
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MANTA GEOTÊXTIL  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Tipo: Manta Geotêxtil  

- Fabricante: Bidim Mexichem ou similar  

- Composição: não tecido agulhado - 100% poliéster -  de filamentos contínuos.  

- Modelo: RT  

APLICAÇÃO:   

- Em locais indicados em Projeto ou na especificação de Materiais e serviços da obra, para a separação de 
materiais com granulometrias diferentes e rápida percolação de água.  

8.10 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3 
CM  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

-TIPO: argamassa de cimento e areia   

-TRAÇO da argamassa: cimento e areia média traço 1:3   

- ESPESSURA: 3,0 cm  

-FABRICANTE: Argamassa preparada na obra.   

a- Será medido por metro de proteção aplicada (m).  

b- O item remunera o fornecimento e a aplicação proteção mecânica ; remunera também materiais 
acessórios, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução completa da proteção, inclusive a limpeza 
da superfície  

  

8.3 IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão acrílica 
estruturada com véu de poliéster  

  

CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS   

- Considera material e mão-de-obra para preparo da superfície com argamassa com aditivo hidrófugo, aplicação 
de uma demão de emulsão acrílica diluída como imprimação, mais seis demãos sem diluição e colocação do 
véu de poliester (uma camada) para estruturação  

CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS  

- Emulsão acrílica: Vedapren Branco (Vedacit) ou equivalente técnico.   

- Aditivo Hidrófugo: Vedacit (Vedacit) ou equivalente técnico.  

- - Véu de Poliester : Vedatex (Vedacit) ou equivalente técnico.  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Regularizar com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de hidrófugo, dando caimento em 

direção  aos coletores de águas pluviais.  

- Atender especificações do fabricante.      

- Produto pronto para aplicação.      

- A superfície deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas ou produtos que prejudiquem a aderência, 

como  desmoldantes, graxa, agentes de cura química, dentre outros.  

- Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização.   

- Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações.  

- Verificar se a regularização está com caimentos executados. Aguardar a secagem da camada de regularização 
por no mínimo 7 dias, antes de aplicar o produto.  

- - Aplicar como pintura. Uilizar trincha ou vassoura de cerdas macias, em demãos.  

- - Atender especificação do fabricante quanto à diluição do produto para a primeira demão.  

- Colocar em toda a estensão tela (véu) de poliéster entre a 1a. e 2a demão.  

- Aplicar o impermeabilizante em pelo menos 3 (três) demãos cruzadas.   

- Respeitar o intervalo entre demãos de 8 horas ou de acordo com especificação do fabricante.   

- Utilizar equipamentos de Proteção Individual.  
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- Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a 
temperatura, ventilação e umidade relativa do local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área 
impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.    

APLICAÇÃO:  

- Cobertura (lajes, calhas e viga calhas) não sujeitas a trânsito.  

a- Serão medidos por área de impermeabilização executada (m²). b- Os itens remuneram o fornecimento de 
impermeabilização com os respectivos materiais, compreendendo:  

- Produtos/matéria-prima, com as respectivas características técnicas  

- Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:  

Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de 
óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;  

Preparo da argamassa quando aplicável;  

Aplicação da argamassa sobre superfície e isenta de partículas soltas, conforme recomendações dos 
fabricantes. Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;  

  

8.7 IMPERMEABILIZAÇÃO de piso com três demãos de emulsão asfáltica  

EMULSÃO ASFÁLTICA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

- MATERIAL: Emulsão asfáltica especialmente desenvolvida para impermeabilizações sob a forma de pintura, 
podendo ser aplicada mesmo com a presença de umidade. -  FABRICANTE: Otto Baumgart, Viapol ou similar  

EXECUÇÃO:  

- As superfícies devem ser limpas e livres de material solto. - Fazer a aplicação com pincel duro, vassoura ou 
escovão; -  Seguir recomendações do fabricante.  

APLICAÇÃO:   

- Baldrames, alicerces e muros de arrimo  

- Estruturas em contato com o solo  

- Primer para colagem de mantas asfálticas a- Serão medidos por área de impermeabilização executada (m²). 
b- Os itens remuneram o fornecimento de impermeabilização com os respectivos materiais, compreendendo:  

- Produtos/matéria-prima, com as respectivas características técnicas  

- Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:  

Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de 
óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;  

Preparo da argamassa quando aplicável;  

Aplicação da argamassa sobre superfície e isenta de partículas soltas, conforme recomendações dos 
fabricantes. Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;  

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa  

EMULSÃO BETUMINOSA A FRIO  

CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS  

- MATERIAL: Tinta betuminosa  

- FABRICANTE: : Igol "S" (Sika), Isol Vedapren ou equivalente técnico.  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Produto pronto para aplicação.   

- A superfície deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas.  

- Aplicar o impermeabilizante em pelo menos 3 (três) demãos cruzadas.   

- Respeitar o intervalo entre demãos de 8 horas ou de acordo com especificação do fabricante. -  Atender 
especificações do fabricante.  

- Utilizar equipamentos de Proteção Individual.   
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APLICAÇÃO:   

- Baldrames, Alicerces e alvenarias em contato com solo.    

a- Serão medidos por área de impermeabilização executada (m²).  

b- Os itens remuneram o fornecimento de impermeabilização com os respectivos materiais, 
compreendendo:  

- Produtos/matéria-prima, com as respectivas características técnicas  

- Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:  

Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de 
óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas; Preparo da argamassa quando aplicável;  

Aplicação da argamassa sobre superfície e isenta de partículas soltas, conforme recomendações dos 
fabricantes. Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;  
8.6 IMPERMEABILIZAÇÃO de parede sujeita a umidade de solo utilizando argamassa com 
aditivo hidrófugo e tinta asfáltica  
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA  

CARACTERÍ STICAS TÉCNICAS  

- Emulsão  adesiva: Bianco (Vedacit) ou equivalente técnico.  
- Tinta Asf áltica :  Igol 2 (Sika), Vedapren (Vedacit) ou equivalente técnico.  
- Aditivo H idrófugo: Vedacit (Vedacit ) -  Nº de demãos: 03(três) no mínimo.  

Obs. Seguir  as recomendações do fabricante.   
o d'água de  alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas 

soltas;  
PREPARO D A ARGAMASSA:  
- Aplicaçã o da argamassa sobre superfície e isenta de partículas soltas, conforme 

recomendações dos fabricantes. -  
Preparação d 
APLICAÇÃO: 

o material conforme recomendações dos fabricantes;  

   
- Aplicar a argamassa de chapisco de cimento e areia traço 1:3, com emulsão adesiva adicionada á agua de  
amassamento, espessura 5 mm.  

- Após 24 horas da aplicação do chapisco, aplicar a argamassa de regularização com aditivo hidrófugo, em 
três camadas de aproximadamente 1 cm  de espessura perfazendo um total de 3 cm.  

- A aplicação da argamassa é feita com desempenadeira ou colher de pedreiro, apertando-a bem contra o 
substrato. A última camada deve ser desempenada.  

- Após a secagem da argamassa impermeável, aplicar três demãos tinta asfáltica sobre a superfície 
dempenada, sempre após a secagem da demão anterior.   

a- Serão medidos por área de impermeabilização executada (m²). b- Os itens remuneram o fornecimento de 
impermeabilização com os respectivos materiais, compreendendo:  

- Produtos/matéria-prima, com as respectivas características técnicas  

- Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:  
  

8.9 PREPARO DE SUPERFÍCIE para impermeabilização, aplicando uma camada de argamassa 
preparada com cimento, areia, água e adesivo, e=2,0 cm  
  

CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                       

- Considera material e mão-de-obra para preparo/regularição de superfície para impermeabilização com 
argamassa com adesivo à base de resina sintética. espessura = 2cm.          

CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS  

- Adesivo à base de Resina Sintética: Bianco (Vedacit) ou equivalente técnico.   

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                  

- Atender especificações do fabricante.                                                                                                                                       

- Adicionar adesivo à base de resina sintética à agua de amassamento na proporção de uma parte de água para 
duas de adesivo.                                            

- Regularizar toda a superfície a impermeabilizar, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.                                      
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- A superfície deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas ou produtos que prejudiquem a aderência, 

como  desmoldantes, graxa, agentes de cura química, dentre outros.                                                                                        

- Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização.                      
- Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações.                                                               

- Verificar se a regularização está com caimentos executados.                                                                                                 

- Atender especificação do fabricante quanto à diluição do produto para a primeira demão.                                                   

- Utilizar equipamentos de Proteção Individual.                                                                                                                          

- Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a 
temperatura, ventilação e umidade relativa do local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área 
impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.     

APLICAÇÃO:                                                                                                                                                                                

- Preparo/Regularização de superfícies horizontais e verticais para impermeabilização.  

a- Serão medidos por área de impermeabilização executada (m²). b- O item remuneram o fornecimento de 
impermeabilização com os respectivos materiais, compreendendo:  

- Produtos/matéria-prima, com as respectivas características técnicas  

- Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:  

- Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de 
óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;  

- Preparo da argamassa quando aplicável;  

- Aplicação da argamassa sobre superfície e isenta de partículas soltas, conforme recomendações dos 
fabricantes.  

8.4 IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme 
de polietileno, inclusive camada de proteção mecânica e=3,0 cm  

 MANTA ASFÁLTICA POLIMERICA   

- MATERIAL: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros (plastoméricos 
PL / elastoméricos EL), estruturada com ou sem tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente 
estabilizado.   

Espessura: 4mm                                                                                                                                                        

- FABRICANTE: Torodin 4mm (Viapol), Vedamax Poliester II 4 mm ou equivalente técnico.  

EXECUÇÃO:   

- A regularização de superfície com caimentos deve estar concluída.                                                                               
-   

Imprimação com primer.  

- Aplicação de Manta Asfáltica espessura 4 mm, estruturada por fibras de poliéster.   

- Camada separadora composta de papel kraft betumado duplo.ou filme plástico de 24 micra de espessura - 
Camada de proteção mecânica horizontal em argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura mínima 3 cm 
acabamento desempenado. Caso a proteção mecânica seja o piso final fazer juntas formando quadros de no 
máximo 2,0mx2,00m, preenchido com argamassa betuminosa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e 
emulsão asfáltica.   

APLICAÇÃO:  

- Lajes térreas, lajes de cobertura, laje de estacionamentos  

- Vigas calhas, reservatórios elevados de concreto, espelhos d'água elevados  

- Rampas, cortinas em contato com o solo (face externa)  

a- Serão medidos por área de impermeabilização executada (m²). b- Os itens remuneram o fornecimento de 
impermeabilização com os respectivos materiais, compreendendo:  

- Produtos/matéria-prima, com as respectivas características técnicas  

- Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:  

Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de 
óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas; Preparo da argamassa.   

Aplicação da argamassa sobre superfície e isenta de partículas soltas, conforme recomendações dos 
fabricantes.  
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Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;  
  

8.5 IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura/laje plana, utilizando manta asfáltica com polimeros 
elastoméricos revestida na face superior com película aluminizada  
1 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :  

1.1. TIPO: Manta asfáltica aluminizada estruturada com poliéster, espessura 3,0 ou 4,0 mm  

1.2. MODELO: Premium Alumínio Poliéster, da Viapol ou similar  

1.3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física de asfaltos com 
polímeros elastoméricos (EL). Estruturada com um não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente 
estabilizado, tendo como acabamento na face exposta uma película aluminizada altamente flexível e resistente 
ao ozônio.  

Forma portanto uma superfície refletiva aos raios solares que garante a longevidade da manta asfáltica.   

1.4. 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 pre fabricadas onduladas ou trapezoidais, etc.  

1.5. ENSAIOS E ESPECIFICAÇÕES: Segundo a NBR 9952/07- Tipo III-B.  

1.6. 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.  

2.0 -  PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

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

• Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos 
pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água 
de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva Viafix e 2 volumes de água para maior aderência 
ao substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.   

• Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, área de 40x40 cm, bordas 
chanfradas, para que haja nivelamento de toda a impermeabilização, após a colocação dos reforços previstos 
neste local.  

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

• Juntas de dilatação deverão ser consideradas como divisores de água de forma a evitar o acúmulo de água. 
As juntas deverão estar limpas e desobstruídas, permitindo sua normal movimentação.  

• Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traço 1:3, seguido da execução 
de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento 
composta de 1 volume de emulsão adesiva Viafix e 2 volumes de água.  

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

3.0 - EXECUÇÃO:   

• 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.  

• Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, procurando iniciar a colagem no sentido 
dos ralos para as cotas mais elevadas.  

• Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta asfáltica.   

• Nas emendas das mantas, deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão biselamento para proporcionar 
perfeita vedação.  

• Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10cm na posição vertical.  

Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta aderida na horizontal.  

• A impermeabilização deverá subir na vertical no mínimo 30cm.  

• Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de 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).  

4.0. APLICAÇÃO :  

4.1. Em calhas e lajes, na cobertura do edifício, em substituição ou como correção de falhas da manta 
aluminizada existente;  
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4.2. 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.  

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO de calha de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica  

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   

- Revestimento: impermeabilizante acrílico, em especial para infiltrações de água provocadas pelas chuvas, 
em superfícies verticais externas (paredes)- viaflex parede -  Fabricante:  Viapol ou similar  

EXECUÇÃO:  

- As superfícies devem ser limpas e livres de material solto. - Fazer a aplicação com pincel duro, vassoura 
ou escovão; - Obs:Seguir recomendações do fabricante.  

APLICAÇÃO:   

- Aplicação sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica a- Serão medidos por área de 
impermeabilização executada (m²). b- Os itens remuneram o fornecimento de impermeabilização com os 
respectivos materiais, compreendendo:  

- Produtos/matéria-prima, com as respectivas características técnicas  

- Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:  

Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de 
óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;  

Preparo da argamassa quando aplicável;  

Aplicação da argamassa sobre superfície e isenta de partículas soltas, conforme recomendações dos 
fabricantes. Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;  

8.8 IMPERMEABILIZAÇÃO interna de reservatório aplicando na estrutura de concreto três 
demãos de cimento impermeabilizante estrutural com emulsão adesiva  

REVESTIMENTO SEMI FLEXÍVEL  

CARACTERÍ STICAS TÉCNICAS:  

- MATERI AL: revestimento, semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, a 
base de cimento Portland,  

areias seleci onadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria.  
- PRODU TO: Sikatop 107, Viapol 1000 ou similar  
- FABRIC ANTE: Sika, Viapol ou similar EXECUÇÃO -:  
- A superfí cie deve estar isenta de poeira, óleo, graxa, nata de cimento, partículas soltas ou 

quaisquer outros elementos  
que possam  prejudicar a aderência;  
- Molhar a  superfície a ser tratada, porém sem saturar, para aplicação de 3 demãos 

cruzadas com no mínimo 3 horas de  
intervalo entr e si;  
- Manter a  superfície úmida por no mínimo 3 dias; Seguir rigorosamente as recomendações 

do fabricante APLICAÇÃO:   
- Lajes de  piso e paredes, até 30 cm de altura nos sanitários, copas e áreas molhadas.  
- Subsolos , cortinas, poços de elevadores, muros de arrimo, baldrames -  Paredes internas 

e externas  
- Pisos frio s em contato com o solo  
- Reservat órios de água potável  
- Estrutura s sujeitas a infiltração do lençol freático  
a- Serão medidos por área de impermeabilização executada (m²). b- Os itens remuneram o fornecimento de 
impermeabilização com os respectivos materiais, compreendendo:  

- Produtos/matéria-prima, com as respectivas características técnicas  

- Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:  

Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de 
óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas;  
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Preparo da argamassa quando aplicável;  

Aplicação da argamassa sobre superfície e isenta de partículas soltas, conforme recomendações dos 

fabricantes. Preparação do material conforme recomendações dos fabricantes;  

9    TRATAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO  

Conforme P-09.TRA.01 do Caderno Geral de Encargos.  

Os serviços de tratamento acústico serão executados de conformidade com as seguintes normas  

NORMAS:  
MB-2958/88-Reverberação - análise do tempo de reverberação em auditórios;  

NB-95/87-Níveis de ruído para conforto acústico;  

NB-101/88-Tratamento acústico em recintos fechados;  

TB-37/59-Quantidades, unidades e símbolos das grandezas acústicas fundamentais; TB-143/73-Poluição 
sonora;  

TB-336/87-Grandezas e unidades acústicas;  

Portaria 092, de 19/06/80, do Ministério da Infra-Estrutura;  

Portaria 3435, de 19/06/90, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.  

ABNT NBR 12179: 1992 - Tratamento acústico em recintos fechados ISO 1182  

NBR 11364 -   

P-12.FOR.01 Forro-Falso – Condições Gerais  

P-12.FOR.06 Forro-Falso - Gesso   

ASTM E 1264 e Certificação pela UL (Underwritters Laboratories) ASTM E 84   

9.1 Lã de rocha aluminizada com espessura de 2"  

- Tipo: placas ou manta de lã de rocha, aglomerados com resinas sintéticas especiais.  

- Fabricante: Isar Isolamento Acústico ou similar, aprovado pela Fiscalização.  

- Densidade: 32 kg / m³ ou conforme especificado em Projeto  

- Espessura: 2”  

APLICAÇÃO: Conforme definido em Projeto a-  Será medido por área de 
superfície com aplicação de lã de rocha (m²).  

b-  O item remunera o fornecimento de lã de rocha na espessura de 2" (50 mm), inclusive materiais acessórios 
e mãodeobra necessária para a aplicação da lã de vidro/rocha, com a finalidade de isolamento térmico.  

9.2 Lã de vidro aluminizada com espessura de 2"  

- Tipo: placas ou manta de fibra de vidro, aglomerados com resinas sintéticas especiais.  

- Fabricante: Isar Isolamento Acústico ou similar, aprovado pela Fiscalização.  

- Densidade: 32 kg / m³ ou conforme especificado em Projeto  

- Espessura: 2”  

APLICAÇÃO: Conforme definido em Projeto a-  Será medido por área de 
superfície com aplicação de lã de vidro (m²).  

b-  O item remunera o fornecimento de lã de vidro na espessura de 2" (50 mm), inclusive materiais aces sórios 
e mãodeobra necessária para a aplicação da lã de vidro/rocha, com a finalidade de isolamento térmico.  

10    PAVIMENTAÇÃO  

 NORMAS  

NORMAS    

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.02 e P-10.CON.09, do  Caderno Geral de Encargos 1995.   

Aplicável aos itens  10.3 a 10.5    

-    Traço: 1:3 (cimento e areia   )   
-    Pigmentação: Natural   
-    Espessura: Variável, mínimo de 3,0 cm   
-    Acabamento: Liso, desempenado à régua   

APLICAÇÃO: Como camada de regularização para instal  ação de piso   
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Conforme P-10.AAA.01, P-10.PED.01 e P-10.ROD.01, do Caderno Geral de Encargos 1995.  

a- Será medido pela área a ser regularizada, na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo, 
e, não havendo especificação, adotar espessura de 6 cm (m2).  

b- O item remunera o fornecimento de concreto não estrutural, preparo com betoneira, com aditivo 
impermeabilizante e a mão-de-obra, já considerados encargos sociais, necessária para a execução do 
contrapiso.  

10.10 10.2  LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) não estrutural impermeabilizado espessura 8 cm  

a- Será medido pela área a ser regularizada, na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo, 
e, não havendo especificação, adotar espessura de 8 cm (m2).  

b- O item remunera o fornecimento de concreto não estrutural, preparo com betoneira, com aditivo 
impermeabilizante e a mão-de-obra, já considerados encargos sociais, necessária para a execução do 
contrapiso.  

NORMAS   

Conforme P-10.AAA.01, P-10.CON.02 e P-10.CON.09, do  Caderno Geral de Encargos 1995.   
Aplicável aos itens  10.3 a 10.5   

- Traço: 1:3 (cimento e areia)   
- Pigmentação: Natural   
- Espessura: Variável, mínimo de 3,0 cm   
- Acabamento: Liso, desempenado à régua   
APLICAÇÃO: Como camada de regularização para instal ação de piso   

10.6 PISO em granito Aqualux, acabamento polido, e=2,0 cm, assentado com argamassa de cimento 
colante (dupla colagem), inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido pela área revestida com granito, descontando-se toda e qualquer interferência (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de placas 
com 40 x40cm ou 50x50cm ou 60x60cm ou 80x80cm, degraus e espelhos de escadas, de granito com espessura 
de 2,0 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a 
limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão Aqualux.  

10.7 PISO em granito Branco Siena, acabamento polido, e=2,0 cm, assentado com argamassa de cimento 
colante (dupla colagem), inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido pela área revestida com granito, descontando-se toda e qualquer interferência (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de placas 
com 40 x40cm ou 50x50cm ou 60x60cm ou 80x80cm, degraus e espelhos de escadas, de granito com espessura 
de 2,0 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a 
limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão Branco Siena.  

10.8 PISO em granito Cinza (Andorinha ou Corumbá), acabamento polido, e=2,0 cm, assentado com 
argamassa de cimento colante (dupla colagem), inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido pela área revestida com granito, descontando-se toda e qualquer interferência (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de placas 
com 40  

x40cm ou 50x50cm ou 60x60cm, degraus e espelhos de escadas, de granito com espessura de 2,0 cm; 
assentamento com argamassa de cimento colante; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da 
pedra, com acabamento polido e lustrado, nas cores cinza Andorinha ou Corumbá.  

10.9 PISO em granito São Gabriel (preto), acabamento polido, e=2,0 cm, assentado com argamassa de 
cimento colante (dupla colagem), inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido pela área revestida com granito, descontando-se toda e qualquer interferência (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de placas 
com 40 x40cm ou 50x50cm ou 60x60cm ou 80x80cm, degraus e espelhos de escadas, de granito com espessura 
de 2,0 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a 
limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão São Gabriel (preto).  
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10.11 MOSAICO português assentado com argamassa de cimento e areia, incluindo rejuntamento e 
lavagem  

a- Será medido pela área total de pavimentação executada com mosaico (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de: mosaico português, constituído por fragmentos irregulares de 
pedras, sendo as escuras compostas por diabásio preto e as claras por calcário branco tonalizando para o cinza; 
com dimensões variáveis de 5 x 5 cm até 7 x 7 cm; cimento; areia; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: preparo e lançamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura seca 
com cimento e areia, traço 1:5, com espessura mínima de 5 cm, para o assentamento das pedras; execução e 
instalação de gabaritos em madeira para a execução de desenhos; assentamento das peças unidas ao máximo 
umas às outras, conforme o desenho desejado; compressão das peças, por meio de soquete de madeira, para 
o perfeito nivelamento do piso; execução do rejunte com cimento; lavagem da superfície com água e vassoura; 
limpeza da superfície com areia e vassoura e, finalizando, a cobertura total da superfície com areia, por um 
período de dois dias. O item não remunera a execução do contrapiso em concreto.  

  

10.12 Pavimentação articulada com bloco de concreto, tipo Blokret, hexagonal, e=6,00cm, sobre coxim 
de areia  

Conforme as normas NBR 9780 e NBR 9781  

- Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm,  

- tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia - incluso o fornecimento de blocos 
prémoldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 
compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm ou 8 cm,   

- tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces,; areia, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia 
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de 
um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que 
as juntas entre as peças não excedam a 3 mm;   

- execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou 
cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; 
compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, 
promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento 
dos blocos.   

a- Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente 
vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou 
retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser G16, fabricação Glasser, ou T 16, fabricação 
Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios 
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução 
do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos 
blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o 
intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, 
ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensão mínima de um terço da 
peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, 
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços 
das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as bordas de 
acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessário.  

10.13 Pavimentação articulada com bloco de concreto, tipo Blokret, hexagonal, e=8,00cm, sobre coxim 
de areia  

Conforme as normas NBR 9780 e NBR 9781  

- Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm,  

- tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia - incluso o fornecimento de blocos 
prémoldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 
compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm ou 8 cm,   
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- tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces,; areia, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia 
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de 
um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que 
as juntas entre as peças não excedam a 3 mm;   

- execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou 
cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; 
compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, 
promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento 
dos blocos.   

a- Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente 
vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos: raquete e / ou 
retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser G16, fabricação Glasser, ou T 16, fabricação 
Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios 
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução 
do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos 
blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o 
intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, 
ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensão mínima de um terço da 
peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, 
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços 
das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as bordas de 
acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessário.  

10.14 PEITORIL E/OU SOLEIRA em granito Aqualux, espessura de 2 cm, largura até 25 cm, assentado 
com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), inclusive rejuntamento  
a- Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para execução de 
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 20cm; assentamento com 
argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com 
acabamento polido, no padrão Aqualux.  

10.15 PEITORIL E/OU SOLEIRA em granito Branco Siena, espessura de 2 cm, largura até 25 cm, 
assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), inclusive rejuntamento   
  
a- Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).  
b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para execução de 
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 25 cm; assentamento 
com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com 
acabamento polido, no padrão Branco Siena.  

10.16 PEITORIL E/OU SOLEIRA em granito Cinza (Andorinha ou Corumbá), espessura de 2 cm, largura 
até 25 cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), inclusive rejuntamento   
a- Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para execução de 
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 25cm; assentamento com 
argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com 
acabamento polido, na cor Cinza ( Andorinha ou Corumbá).  

10.17 PEITORIL E/OU SOLEIRA em granito São Gabriel (preto), espessura de 2 cm, largura 
até 25 cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), inclusive 
rejuntamento  
a- Será 
medid 

o pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).  

b- O item 
rem 

unera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para execução 
de revestimento de peitoril  

e/ou soleira 
co 

m granito na espessura de 2,0 cm e largura até 25cm; assentamento com 
argamassa de cimento e areia;  



62  

rejuntamento 
Gabriel).   

com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, 
no padrão Preto ( São  

10.18 PEITORIL E/OU SOLEIRA em Mármore Crema Marfil, assente com argamassa de alta adesividade 
Quartzolit ou equivalente, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para o assentamento , com largura de 10 cm e espessura de 2 cm.  

a- Será medido pelo comprimento de soleira colocada (m).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para execução de 

revestimento de peitoril e/ou soleira com Mármore Crema Marfil, na espessura de 2,0 cm e largura de 10 

cm; assentamento com argamassa de cimento e areia ou argamassa de alta adesividade Quartzolit ou 

similar; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido. limpeza 

da pedra, no padrão mármore carrara.  

10.20 Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante dimensão: 
30 x  
30 cm, 31 x 31 cm, 33,5 x 33,5 cm  
a-  Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, 
(m²). b-  O item remunera o fornecimento de placa cerâmica branca ou cinza esmaltada de primeira qualidade 
(classe A, ou classe extra), NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqüente, com as 
características: - Dimensões: 30x30cm ou 31x31cm ou 33,5x33,5 cm, ou conforme indicado em projeto,    

- Referências: Forma Branco Br da Eliane, Portobello, Biancogrês ou similar; -  Cor: 
Gray ou White ou Ice  

- Resistência à abrasão superficial classe IV (PEI-5) ;  

Remunera também o fornecimento de argamassa pré-fabricada de cimento colante (Quartzolit ou equivalente), 
rejunte colorido PortoKoll F-Flex da Portobello ou equivalente de cor idêntica à cerâmica e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços para assentamento / rejuntamento  das peças.   

10.21 PISO CERÂMICO esmaltado, 42x42cm, 44x44cm ou 45x45cm, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante  
a-  Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, 
(m²). b-  O item remunera o fornecimento de placa cerâmica branca ou cinza esmaltada de primeira qualidade 
(classe A, ou classe extra), NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqüente, com as 
características: - Dimensões: 45 x 45 cm, ou 44 x 44 cm ou 42 x 42cm, ou conforme indicado em projeto,    

- Referências: linha Cargo Plus (Eliane), Imola (Biancogres), linha Cotidiano da Porto Ferreira, cor Avalon 
Branco ou equivalente;  

10.19 PEITORIL E/OU SOLEIRA em mármore de Carrara, espessura de 2 cm e largura até 
25 cm - incluso o fornecimento com acabamento polido e lustrado; assente com 
argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente, cimento branco ou rejunte, 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária.  
  
a- Será me dido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com Mármore 

Carrara (m).  

b- O item r emunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para 
execução de revestimento de  

peitoril e/ou  soleira com mármore na espessura de 2,0 cm e largura até 25cm com 
acabamento polido e lustrado;  

assentamen to com argamassa alta adesividade Quartzolit ou similar; rejuntamento com 
cimento branco ou rejunte e  
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- Cor: Gray ou White ou Ice  

- Resistência à abrasão superficial classe IV (PEI-5) ;  

Remunera também o fornecimento de argamassa pré-fabricada de cimento colante (Quartzolit ou equivalente), 
rejunte colorido PortoKoll F-Flex da Portobello ou equivalente de cor idêntica à cerâmica e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços para assentamento / rejuntamento  das peças.   

10.24 PISO em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante 
industrializada - incluso o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com espessura média de 
1,8 cm, em várias cores, referência ladrilho hidráulico fabricação da Fulget, ou da Fábrica de Pisos 
Paulista, ou da Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Maria Estela Ltda., ou equivalente; 
argamassa colante industrializada classe AC-II, e a  mão-deobra necessária para os serviços: preparo 
da argamassa colante industrializada; aplicação da argamassa; assentamento de ladrilho hidráulico, 
conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme exigências das 
normas NBR 9457, NBR 9458 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes  
a- Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com espessura média de 
1,8 cm, em várias cores, referência ladrilho hidráulico fabricação da Fulget, ou da Fábrica de Pisos 
Paulista, ou da Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Maria Estela Ltda., ou equivalente; 
argamassa colante industrializada classe AC-II, e a mãodeobra necessária para os serviços: preparo da 
argamassa colante industrializada; aplicação da argamassa; assentamento de ladrilho hidráulico, 
conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas 
NBR 9457 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.   

10.25 PISO em Mármore Carrara, assente com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente, 
acabamento polido e lustrado na espessura de 2,0 cm, incluso rejuntamento  
a-  Será medido pela área revestida com mármore carrara, descontando-se toda e qualquer 
interferência (m²). b-  O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para 
colocação de placas com 60 x60cm ou 80x80cm de Mármore de Carrara com espessura de 2,0 cm, com 
acabamento polido e lustrado; assentamento com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte; limpeza da pedra.  

10.26 PISO em Mármore Crema Marfill, assente com argamassa de alta adesividade, dim. 60x60cm -
espessura de 2,0 cm, incluso rejuntamento  
a- Será medido pela área revestida com mármore descontando-se toda e qualquer interferência (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de placas 
com 60 x60cm de Mármore Crema Marfil com espessura de 2,0 cm, com acabamento polido e lustrado; 
assentamento com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente; rejuntamento flexível L-Flex da 
Portokoll ou similar; na cor identica ao tom do piso; limpeza da pedra.  

10.36 PISO grama para áreas de estacionamento de veículos.  

a- Será medido pela área de piso a ser instalado, descontando-se toda e qualquer interferência (m²).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação das placas de pisograma, sextavado ou pavi tela ou pavi 
grade, dimensão de 50x50cm, espessura de 8cm ou 9cm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a pavimentação do piso, conforme orientações do fabricante. Ref: Tecpavi ou similar  

10.43 REGULARIZAÇÃO de piso com PVA para instalação de carpetes e pisos vinílicos  

a- Será medido por área de piso em concreto nivelado com mistura de cimento e cola PVA (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias 
para a execução dos serviços. Aplicação da mistura, resultando num piso acabado com declividade mínima de 
0,5%, ou conforme indicado em projeto.  

c- Camada intermediária entre o substrato (contrapiso) e o revestimento vinílico (placas ou mantas), constituída 
por uma pasta de cimento Portland e água com cola PVA, aplicada com desempenadeira de aço lisa em pelo 
menos duas demãos. Para cada quilo de cola, utilizar 4 litros de água. Adicionar o cimento até dar o ponto de 
pasta.   

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.  

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.  
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Após a secagem de cada demão, lixar com lixa de ferro 60 e aspirar completamente o pó formado. Antes 
da aplicação as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas.”  

10.44 REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento 
e areia sem  peneirar espessura: 3cm / traço 1:3  
a- Será medido por área de piso em concreto nivelado e desempenado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias 
para a execução dos serviços. Aplicação com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando 
num piso acabado com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto.   

10.45 Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante (altura: 7 cm)  

a- Será medido por comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade 
(classe A, ou classe extra), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem 
freqüente, com as características:  

- Dimensões: altura 7 cm ou conforme projeto  

- Cor e referências: mesma da cerâmica  

- Resistência à abrasão superficial classe IV (PEI-5) ;  

- Remunera também o fornecimento de argamassa pré-fabricada de cimento colante (Quartzolit ou equivalente), 
rejunte colorido PortoKoll F-Flex da Portobello ou equivalente de cor idêntica à cerâmica e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços para assentamento/rejuntamento  das peças.   

RODAPÉ em granito Aqualux, acabamento polido, h=7,0 cm, assentado com argamassa de cimento 
colante, 10.47 inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido por comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em granito com espessura de 2,0 cm e altura de 7,0 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão 
Aqualux.  

10.48 RODAPÉ em granito Aqualux, acabamento polido, h=10,0 cm, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido por comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em granito com espessura de 2,0 cm e altura de 10 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão Aqualux.  

10.49 RODAPÉ em granito Branco Siena, acabamento polido, h=7,0 cm, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento e limpeza das pedras  
a- Será medido por comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em granito com espessura de 3,0 cm e altura de 7,0 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão Branco 
Siena.  

10.50 RODAPÉ em granito Branco Siena, acabamento polido, h=10,0 cm, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento e limpeza das pedras  
a- Será medido por comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em granito com espessura de 3,0 cm e altura de 10 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão Branco 
Siena.  

10.51 RODAPÉ em granito Cinza (Andorinha ou Corumbá), acabamento polido, h=7,0 cm, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido por comprimento de rodapé colocado (m ).  
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b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em granito com espessura de 2,0 cm e altura de 7,0 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores Cinza 
Andorinha ou Corumbá.  

10.52 RODAPÉ em granito Cinza (Andorinha ou Corumbá), acabamento polido, h=10,0 cm, assentado 
com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido por comprimento de rodapé colocado (m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em granito com espessura de 2,0 cm e altura de 10 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, na cores Cinza 
Andorinha ou Corumbá.  

10.53 RODAPÉ em granito São Gabriel (preto), acabamento polido, h=7,0 cm, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
  

a- Será medido por comprimento de rodapé colocado (m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em granito com espessura de 2,0 cm e altura de 7,0 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão São 
Gabriel (preto).  



 

10.54 RODAPÉ em granito São Gabriel (preto), acabamento polido, h=10,0 cm, assentado com argamassa 
de cimento colante, inclusive rejuntamento e limpeza das pedras.  
a- Será medido por comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em granito com espessura de 2,0 cm e altura de 10 cm; assentamento com argamassa de cimento colante; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, no padrão São 
Gabriel (preto).  

10.55 RODAPÉ em Mármore Crema Marfil com 20 cm de altura, espessura 2 cm, assente com argamassa 
de alta adesividade, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento.  
  

a- Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em Mármore Crema Marfil com espessura de 2,0 cm e altura de 20 cm, com acabamento polido e lustrado; 
assentamento com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente; rejuntamento flexível L-Flex da 
Portokoll ou similar; na cor identica ao tom do piso; limpeza da pedra.  

10.56 RODAPÉ em Mármore de Carrara - h=7 cm - acabamento polido e lustrado, espessura 2 cm, assente 
com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente, cimento branco ou rejunte, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento.  

a- Será medido por comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em Mármore de Carrara com espessura de 2,0 cm e altura de 7,0 cm, com acabamento polido e lustrado; 
assentamento com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou similar; rejuntamento com cimento branco ou 
rejunte;  limpeza da pedra.  

  

  

10.27 PISO em Porcelanato Marmi Carrara Bianco polido 60x60cm , assente com argamassa, 
- Ref.: Modelo: MARMI, da Portobello ou similar  
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10.57 RODAPÉ em Mármore de Carrara - h=10 cm, acabamento polido e lustrado, espessura 2 cm, 
assente com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente, cimento branco ou rejunte, 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento.  

a- Será medido por comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em Mármore de Carrara com espessura de 2,0 cm e altura de 10 cm, com acabamento polido e lustrado; 
assentamento com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou similar; rejuntamento com cimento branco ou 
rejunte;  limpeza da pedra.  

PORCELANATO  

NORMAS  

Conforme P-10.CER.01.  

CARACTERÍSTICAS   

Material: Porcelanato  

 Cor / Referências – conforme projeto específico:  

- Marmo Bianco – linha Marmi da Portinari, espessura 11 mm, dim:. 80 X 80 cm  

- Diamante Flash Polido – linha Colori, da Portinari, espessura 9 mm, dim: 60 x 60 cm  

- Carrara Bianco polido – linha Marmi da  Portobello,  dim: 60 x 60 cm  

- ou equivalente  

- NBR 13817 e NBR  13818  

EXECUÇÃO  

- BASE: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, empregado na regularização da 
superfície afetada pela demolição da cerâmica existente  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas:  espessura conforme projeto e fabricante   

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto.  

- Juntas secas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto.  

OBS.: base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, empregado na regularização da 
superfície afetada pela demolição da cerâmica existente a- Será medido pela área de piso revestida com 
porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). b-  O item remunera o fornecimento de materiais 
e a mão-de-obra necessária para colocação de piso em porcelanato com 60x60cm, e= 10 mm, padrões 
conforme indicado em projeto, assentado com argamassa mista ou argamassa industrializada. Não remunera 
os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

Referência: Carrara Bianco polido - Linha Marmi da Portobello ou similar  
  

10.28 PISO em Porcelanato Marmo Bianco Polido com 11 mm de espessura, assente com argamassa, 
dim. 80x80cm - Ref.: MARMI, da Portinari  
- Material: Porcelanato polido -  Referência :  

- Marmo Bianco – linha Marmi, espessura 11 mm, dim:. 80 X 80 cm   

-  

-  
espe 

-  

-  
alinh 

Material: Porcelanato polido  

Referência: Diamante Flash Polido - Modelo: COLORI, da Portinari ou similar  ou  
conforme projeto específico, ssura 10 mm, dim:. 60 X 60 cm   

Fabricante Portinari ou equivalente  

ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar - 
Disposição: rigorosamente adas(uso de espaçadores)  

57  
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- Fabricante Portinari ou equivalente  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto.  

OBS.: base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, empregado na regularização da 
superfície afetada pela demolição da cerâmica existente a- Será medido pela área de piso revestida com 
porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). b-  O item remunera o fornecimento de materiais 
e a mão-de-obra necessária para colocação de piso em porcelanato com 80x80cm, e= 11 mm, padrões 
conforme indicado em projeto, assentado com argamassa mista ou argamassa industrializada. Não remunera 
os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

PISO em Porcelanato retificado com 10 mm de espessura, dim. 60x60cm, acabamento polido, assentado 
com argamassa pré-fabricada; Ref.: Diamante Flash Polido - Modelo: COLORI, da Portinari ou similar  
  

- Material: Porcelanato retificado  

- Referência: Diamante Flash Polido - Modelo: COLORI, da Portinari ou similar  ou  conforme projeto específico, 
espessura 10 mm, dim:. 60 X 60 cm  - Fabricante Portinari ou equivalente  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto.  

OBS.: base: substrato de cimento e areia 1:3, com aditivo impermeabilizante, empregado na regularização da 
superfície afetada pela demolição da cerâmica existente a- Será medido pela área de piso revestida com 
porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). b-  O item remunera o fornecimento de materiais 
e a mão-de-obra necessária para colocação de piso em porcelanato com 60x60cm, e= 10 mm, padrões 
conforme indicado em projeto, assentado com argamassa industrializada. Não remunera os serviços de 
regularização da superfície e de rejuntamento.  

10.30 PISO em Porcelanato retificado com 11 mm de espessura, dim. 20x120cm; Ref.: Portobello - 
Modelo:  
Ecodiversa, Peroba Envelhecida Castanhos EXT RET ou Acacia Mel; ou similar  
  

- Material: Porcelanato retificado  

- Referência: Linha Ecodiversa, cor Peroba Envelhecida Castanhos EXT RET ou Acácia Mel, espessura 11 mm, 
dim:.   

20  X 120 cm  

- Fabricante Portobello ou similar  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar - Disposição: rigorosamente 
alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas secas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto.  

a- Será medido pela área de piso revestida com porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência 
(m²). b-  O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso 
em porcelanato com 20x120cm, padrões conforme indicado em projeto, assentado com argamassa  colante 
industrializada. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

10.31 PORCELANATO acabamento natural 60x120cm (ref.: Bianco Oro, Portobello ou similar) - assentado 
com argamassa colante industrializada  
  

- Material: Porcelanato retificado  

- Referência: Bianco Oro Natural -  dim:. 60 X 120 cm  - e= 11 mm, Portobello ou similar  
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- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas secas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a- 
Será medido pela área de piso revestida com porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). 
b-   O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso em 
porcelanato com 60x120cm, e= 11 mm, padrões conforme indicado em projeto, assentado com argamassa 
industrializada. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

  

10.32 PORCELANATO 60X60 cm, acabamento natural, assentado com argamassa colante 
industrializada, inclusive rejuntamento  
  

- Material: Porcelanato  

- Acabamento: Natural  

- Dimensões: 60x60cm  

- Referência: Eliane, Portinari, Portobello ou similar  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas secas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a- 
Será medido pela área de piso revestida com porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). 
b-   O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso em 
porcelanato com 60x60 cm, padrões conforme indicado em projeto, assentado com argamassa industrializada, 
inclusive o rejuntamento.  

10.33 PORCELANATO 60X60 cm, acabamento polido, assentado com argamassa colante industrializada, 
inclusive rejuntamento  
  

- Material: Porcelanato  

- Acabamento: Polido  

- Dimensões: 60x60cm  

- Referência: Eliane, Portinari, Portobello ou similar  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto.  

a- Será medido pela área de piso revestida com porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência 
(m²). b-   O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso 
em porcelanato com 60x60 cm, padrões conforme indicado em projeto, assentado com argamassa 
industrializada, inclusive o rejuntamento.  

10.34 PORCELANATO 45X45 cm, acabamento natural, assentado com argamassa colante industrializada, 
inclusive rejuntamento  
  

- Material: Porcelanato  

- Acabamento: Natural  

- Dimensões: 45x45 cm  

- Referência: Eliane, Portinari, Portobello ou similar  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  
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- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a- 
Será medido pela área de piso revestida com porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). 
b-   O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso em 
porcelanato com 45x45 cm, padrões conforme indicado em projeto, assentado com argamassa industrializada, 
inclusive o rejuntamento.  

10.35 PORCELANATO 45X45 cm, acabamento polido, assentado com argamassa colante industrializada, 
inclusive  rejuntamento  

- Material: Porcelanato  

- Acabamento: polido  

- Dimensões: 45x45 cm  

- Referência: Eliane, Portinari, Portobello ou similar  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a- 
Será medido pela área de piso revestida com porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). 
b-   O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso em 
porcelanato com 45x45 cm, padrões conforme indicado em projeto, assentado com argamassa industrializada, 
inclusive o rejuntamento.  

10.62 RODAPÉ em porcelanato, altura entre 7,0 e 10,0 cm, acabamento polido, assentado com argamassa 
colante industrializada, inclusive rejuntamento  
  

- Material: Porcelanato  

- Acabamento: polido  

- Dimensões: altura de 7,0 à 10 cm e comprimento 45 ou 60 cm  

- Referência: Eliane, Portinari, Portobello ou similar  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a- 
Será medido pela área de piso revestida com porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). 
b-   O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé em 
porcelanato com altura de 7 à 10 cm, padrões conforme indicado em projeto, assentado com argamassa 
industrializada, inclusive o rejuntamento.  

10.63 RODAPÉ em porcelanato, altura entre 7,0 e 10,0 cm, acabamento natural, assentado com 
argamassa colante industrializada, inclusive rejuntamento  
  

- Material: Porcelanato  

- Acabamento: natural  

- Dimensões: altura de 7,0 à 10 cm e comprimento 45 ou 60 cm  

- Referência: Eliane, Portinari, Portobello ou similar  

- ASSENTAMENTO: argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Disposição: rigorosamente alinhadas(uso de espaçadores)  

- Juntas:  espessura conforme projeto e fabricante, espaçamento mínimo de 1,5 mm  

- Rejuntamento: Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a- 
Será medido pela área de piso revestida com porcelanato, descontando-se toda e qualquer interferência (m²). 
b-   O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé em 
porcelanato com altura de 7 à 10 cm, padrões conforme indicado em projeto, assentado com argamassa 
industrializada, inclusive o rejuntamento.  
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10.58 RODAPÉ em Porcelanato  Retificado  Ref: Marmo Bianco Polido,  da Portinari, assentado com 
argamassa industrializada  
  

- Rodapé em porcelanato retificado, 15x80 cm e= 11 mm  

- Referência: Marmo Bianco – linha Marmi da Portinari ou similar  ou  conforme projeto específico.  

- Assentamento com argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a-  Será medido por 
comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé em 
PORCELANATO, espessura e altura conforme indicado em projeto; assentamento argamassa industrializada. 
Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

10.59 RODAPÉ em Porcelanato  Retificado 10x60 cm Ref: Marmi Carrara Polido,  Modelo: MARMI, da 
Portortobello assentado com argamassa   
  
- Rodapé em porcelanato retificado, 10x60 cm e= 10 mm  

- Referência: Diamante Flash Polido - Modelo: COLORI, da Portinari ou similar  ou  conforme projeto específico.  

- Assentamento com argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar -  Rejuntamento flexível 

L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a-  Será medido por comprimento de 

rodapé colocado ( m ).  

b-  O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé 
em PORCELANATO, espessura e altura conforme indicado em projeto; assentamento argamassa 
industrializada. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

10.60 RODAPÉ em Porcelanato  retificado 20x120 cm, com 20 cm de altura  (ref.: Bianco Oro, Portobello 
ou similar) ssentado com argamassa  
  

- Rodapé em porcelanato retificado, 10x60 cm e= 10 mm  

- Referência: Bianco Oro da Portobello ou equivalente ou  conforme projeto específico.  

- Assentamento com argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar  

- Rejuntamento flexível L-Flex da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a-  Será medido por 
comprimento de rodapé colocado ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de rodapé em 
PORCELANATO, espessura e altura conforme indicado em projeto; assentamento  argamassa industrializada. 
Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

  

10.61 RODAPÉ em Porcelanato Retificado 10x60 cm, com 10 cm de altura - Ref.: Diamante Flash Polido  
- Modelo: COLORI, da Portinari ou similar,  assentado com argamassa industrializada  
  

- Rodapé em porcelanato retificado, 10x60 cm e= 10 mm  

- Referência: Diamante Flash Polido - Modelo: COLORI, da Portinari ou similar  ou  conforme projeto específico.  

- Assentamento com argamassa tipo ACII – Superliga Plus da Portokoll ou similar - Rejuntamento flexível L-Flex 
da Portokoll ou similar; na cor conforme indicado em projeto. a-  Será medido por comprimento de rodapé 
colocado ( m ). b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de 
rodapé em PORCELANATO, espessura e altura conforme indicado em projeto; assentamento  argamassa 
industrializada. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

REJUNTAMENTO  

NORMA  

NBR 9817/87 -   Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento  
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NBR 13753/96 -  Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa 
colante - Procedimento  

PISO VINÍLICO  

NORMA  

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

10.38 Piso vinílico flexível heterogêneo em manta, e=2,00 mm, composto de resina de PVC, manta de 
fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais, para tráfego pesado, ref.Linha Absolute, da 
Tarkett Fademac  
- Material: PVC - Referências:   

* Absolute Cosmic: Uranus e Hydrus, e=2mm  

* Absolute Elementes: cores 9245715, 9245770  

* Absolute Tissé: cores 9233909, 9233782 *  Absolute Madero  

- Dimensões: 2m (larg) x 20m ou conforme especificado em projeto  

- Arremate: Rodapé conforme indicado em projeto  

Fabricante: Tarkett Fademac ou similar  

EXECUÇÃO  

BASE:   

- Demolir o cimentado existente retirando toda graxa.   

- Regularizar e impermeabilizar com Sika top 107 ou equivalente:  

- Aplicar uma pasta composta de água, cola de PVAc e cimento, traço 4:1:10, aplicada com uma 
desempenadeira de aço lisa em duas ou três demãos, e com no máximo 3 mm de espessura final.   

- Após a secagem de cada demão lixar com lixa de ferro n° 60.  

 ADESIVO:    

 Acrílico Globalfix ou Decorfix ou equivalente. Seguir as indicações do  fabricante.  

OBS.: a CONTRATADA devera apresentar a garantia do piso para recebimento provisório.  

a- Será medido pela área de piso revestida piso vinílico em manta, descontando-se toda e qualquer interferência 
(m²). b-  O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso 
vinílico em manta, padrões conforme indicado em projeto,  instalado conforme especificações do fabricante. Não 
remunera os serviços de regularização da superfície.  

  

Piso vinílico flexível homogêneo, em manta, e=2,00 mm, composto de resina de PVC, plastificantes, 
pigmentos  e cargas minerais e acabamento de proteção em poliuretano, ref. Linha Pavifloor Eclipse 
Premium, da Tarkett Fademac  

- Material: PVC - Referências:   

* Linha Pavifloor Eclipse Premium, Tarkett Fademac, cores 21020035, 21020016, 21020731  

* Linha Majestic, da Revitech, cores 11094, 11210,   

Dimensões: em nanta de 2m (larg) x 20m, e=2,0 mm  

- Arremate: rodapé conforme indicado em projeto  

- Fabricante: Tarkett Fademac, Revitech ou similar  

EXECUÇÃO  

BASE:   

- Demolir o cimentado existente retirando toda graxa.   

- Regularizar e impermeabilizar com Sika top 107 ou equivalente:  

- Aplicar uma pasta composta de água, cola de PVAc e cimento, traço 4:1:10, aplicada com uma 
desempenadeira de aço lisa em duas ou três demãos, e com no máximo 3 mm de espessura final.   

- Após a secagem de cada demão lixar com lixa de ferro n° 60.  

 ADESIVO:    

 Acrílico Globalfix ou Decorfix ou equivalente. Seguir as indicações do  fabricante.  
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OBS.: a CONTRATADA devera apresentar a garantia do piso para recebimento provisório.  

a- Será medido pela área de piso revestida piso vinílico em manta, descontando-se toda e qualquer interferência 
(m²). b-  O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso 
vinílico em manta, padrões conforme indicado em projeto,  instalado conforme especificações do fabricante. Não 
remunera os serviços de regularização da superfície.  

10.42 PISO vinílico homogêneo semi-flexível, em placas 30x30cm, espessura 3,2 mm, composto de PVC, 
cargas minerais, micro esferas de vidro e pigmentos, ref. Linha Thru, da Paviflex ou similar   
NORMAS  

10.39  

- Material: PVC  - Referências:   
  Linha Durable da LG Hausys, espessura 2,0mm,  ref. DU92007, acabamento da borda na cor bronze   
- Dimensões: 2m (larg) x 20m ou conforme especificad o em projeto   
- Arremate: Rodapé da mesma especificação e cor   
- Fabricante: LG Hausys ou similar   
EXECUÇÃO  BASE:   
- Demolir o cimentado existente retirando toda graxa .   
- Regularizar e impermeabilizar com Sika top 107 ou  equivalente:   
- Aplicar uma pasta composta de água, cola de PVAce   cimento, traço 4:1:10, aplicada com uma desempenad 
eira de  aço lisa em duas ou três demãos, e com no máximo 3 m m de espessura final.  - Após a secagem de 
cada demão lixar com lixa de fer ro n° 60.   
 ADESIVO:    
 Acrílico Globalfix ou Decorfix ou equivalente. Segu ir as indicações do  fabricante.   

OBS.: a CONTRATADA devera apresentar a garantia do p iso para recebimento provisório.   
a- Será medido pela área de piso revestida piso viníl ico em manta, descontando-se toda e qualquer inter 
ferência (m²).  b-  O item remunera o fornecimento de materiais e a m ão-de-obra necessária para colocação 
de piso vinlíi co em manta,  padrões conforme indicado em projeto,  instalado con forme especificações do 
fabricante. Não remunera os  serviços de  regularização da superfície.   

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

- Material: Vinílico em placas -  Referências :  

Paviflex Thru 3,2mm cor 9206113  

Paviflex Thru 3,2mm cor 9206918  

- Cor conforme informado em projeto  

- Dimensões: 30x30 cm ou conforme existente  

- Espessura: 3,2mm  

- Acabamento: Perfeitamente liso.  

- Fabricante: Paviflex ou similar.  

 BASE:   

- sobre piso-falso elevado metálico;  

- sobre  contra-piso de concreto regularizado.  

 Adesivo: apropriado de base vinílica, aplicado à base e à superfície inferior da placa, conforme especificação 
do fabricante.  

Observações:  

1. Todo material assentado em base não regularizada (imperfeições e desnivelamento), será automaticamente 
recusado pela Fiscalização do Banco.  

2. Remover excesso de cola e prever enceramento e limpeza após instalação.  

3. A Instaladora deverá apresentar amostra dos materiais similares para análise prévia do fiscal do Contratante.  

a- Será medido pela área de piso revestida com piso vinílico em placa, descontando-se toda e qualquer 
interferência  

 PISO vinílico em manta, ref: linha Durable da LG Ha usys, espessura 2,0mm, ref. DU92007, 
acabamento da  borda  na cor bronze (instalado conforme especificações do  fabricante) - 
incluso o rodapé   
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( m² ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso 
vinílico em placa, padrões conforme indicado em projeto,  instalado conforme especificações do fabricante. Não 
remunera os serviços de regularização da superfície.  

10.40 PISO vinílico em réguas, espessura 3,0 mm, padrão amadeirado, ref. linha Interwood, cores Dunna 
WP302, Betulla WP311 e Machiatto WP308, da Interfloor ou similar  
- Material: PVC -  Referencia :  

  Linha Interwood da Interfloor, nas cores Dunna WP302 , Betulla WP311 e Machiatto WP 308  

- Espessura: 3mm  

- Arremate: rodapé conforme material indicado em projeto Fabricante: Interfloor ou similar.  

BASE:   

- Demolir o cimentado existente retirando toda graxa.   

- Regularizar e impermeabilizar com Sika top 107 ou equivalente:  

- Aplicar uma pasta composta de água, cola de PVAc e cimento, traço 4:1:10, aplicada com uma 
desempenadeira de aço lisa em duas ou três demãos, e com no máximo 3 mm de espessura final.   

- Após a secagem de cada demão lixar com lixa de ferro n° 60.  

ADESIVO: Acrílico Globalfix ou Decorfix ou equivalente (Seguir as indicações do fabricante)  

APLICAÇÃO: Sala de Reuniões e Atendimento  

OBS.: a CONTRATADA devera apresentar a garantia do piso para recebimento provisório.  

a- Será medido pela área de piso revestida com piso vinílico em placa, descontando-se toda e qualquer 
interferência  
( m² ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso 
vinílico em placa, padrões conforme indicado em projeto,  instalado conforme especificações do fabricante. Não 
remunera os serviços de regularização da superfície.  

10.41 PISO vinílico em réguas, espessura 3,0 mm, padrão amadeirado, ref. linha Heavy Natural Vision 
Wood, cor 12974 -  Walnut Light, da Revitech, ou similar  
- Material: PVC.  

- Referencia :  

  Linha Heavy Natural Vision Wood da Revitech, cor Walnut Light, ref. 12974  

- Espessura: 3mm  

- Arremate: rodapé conforme material indicado em projeto -  Fabricante: Revitech ou similar.  

BASE:   

- Demolir o cimentado existente retirando toda graxa.   

- Regularizar e impermeabilizar com Sika top 107 ou equivalente:  

- Aplicar uma pasta composta de água, cola de PVAc e cimento, traço 4:1:10, aplicada com uma 
desempenadeira de aço lisa em duas ou três demãos, e com no máximo 3 mm de espessura final.   

- Após a secagem de cada demão lixar com lixa de ferro n° 60.  

ADESIVO: Acrílico Globalfix ou Decorfix ou equivalente (Seguir as indicações do fabricante) 

APLICAÇÃO: Sala de Reuniões e Atendimento  

OBS.: a CONTRATADA devera apresentar a garantia do piso para recebimento provisório.  

a- Será medido pela área de piso revestida com piso vinílico em placa, descontando-se toda e qualquer 
interferência  
( m² ).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para colocação de piso 
vinílico em placa, padrões conforme indicado em projeto, instalado conforme especificações do fabricante. Não 
remunera os serviços de regularização da superfície.  

CARPETES  

NORMAS  
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Conforme P-10.AAA.01, P-10.CAR.01 e P-10.ROD.01.  

10.1 CARPETE em manta, ref. Baltimore, cor Civet, da Beaulieu ou similar  
-  REFERÊNCIAS  

  Lin ha Baltimore, cor Civet, Beaulieu  
-  Fabricante: Beaulieu ou equivalente  
-  Construção: Agulhado Estruturado  

-  Espessura total: de 6 a 8 mm   
-  Inflamabilidade: atendimento à Norma ASTM  2859 - Arremate:   

Onde houver encontro de porta ou porcelanato com o carpete arrematar com perfil em “U” 
frisada para porta e liso para os  

piso , tipo dobra americana cor bronze. Deve ser colado com cola de contato.   

Onde houver encontro do piso de carpete com superfícies de alvenaria, utilizar rodapé de 
madeira, revestido com laminado  

conf orme definido em projeto.   

Onde houver encontro do carpete com painéis revestidos de madeira ou com divisórias 
padrão Estilo, não haverá arremate  

/ ro dapé.  
-  Execução da base: Contrapiso regularizado com Sika 1 ou equivalente  
BA SE  

-  contrapiso existente, ou plataforma elevada.  
-  Assentamento: Colado, conforme recomendação do fabricante. -  Tipo de emenda: 

Invisível.  

a-  
Será medido pela área de superfície com revestimento em carpete em manta executado 
em m².  

b-  O item remunera o fornecimento de carpete em manta, aprovado conforme norma ASTM 
2859 (flamabilidade), com  

as c aracterísticas: agulhado estruturado, conforme especificado em projeto.  

Remunera também o fornecimento da mão-de-obra especializada, inclusive materiais 
acessórios como percintas de emendas e cola especial, necessários à instalação do 
carpete por meio de colagem em superfície previamente regularizada; não  

remunera o preparo prévio da superfície.  

  

10.2 CARPETE em manta, ref. Berber Point 920, Da Beaulieu, Tarkett Fademac ou similar  

- REFERÊNCIAS  

  Linha Berber Point 920, da Beaulieu, cores Azure/Jaspe/Granada  

  Linha New Wave, da Beaulieu, modelo Caiobá 153,  

Linha Evolution 950 Plus, da Tarkett Fademac, cores Jari ou Tapajós  

- Fabricante: Beaulieu, Tarkett Fademac ou equivalente  

- Construção: Agulhado Estruturado  

- Espessura total: de 6 a 8 mm  

- Inflamabilidade: atendimento à Norma ASTM  2859 - Arremate:   

Onde houver encontro de porta ou porcelanato com o carpete arrematar com perfil em “U” frisada para porta e 
liso para os piso, tipo dobra americana cor bronze. Deve ser colado com cola de contato.   

Onde houver encontro do piso de carpete com superfícies de alvenaria, utilizar rodapé de madeira, revestido 
com laminado conforme definido em projeto.   

Onde houver encontro do carpete com painéis revestidos de madeira ou com divisórias padrão Estilo, não haverá 
arremate / rodapé.  

- Execução da base: Contrapiso regularizado com Sika 1 ou equivalente  

BASE  

- contrapiso existente, ou plataforma elevada.  

- Assentamento: Colado, conforme recomendação do fabricante. -  Tipo de emenda: Invisível. a-  Será medido 

pela área de superfície com revestimento em carpete em manta executado em m². b- O item remunera o 
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fornecimento de carpete em manta, aprovado conforme norma ASTM 2859 (flamabilidade), com as 

características: agulhado estruturado, conforme especificado em projeto.  

Remunera também o fornecimento da mão-de-obra especializada, inclusive materiais acessórios como percintas 
de emendas e cola especial, necessários à instalação do carpete por meio de colagem em superfície 
previamente regularizada; não   

10.3 Carpete em placa, ref. Interface, Bealieau/Berber Astral ou similar  

- REFERÊNCIA:   

  Linha B603 – cor Pacific 102922, Beualieu  

  Linha B602 – cor Pacific 102914, Beualieu  

  Linha B601 – cor Pacific 102906, Beualieu  

  Linha Astral – cor Galaxy, Beualieu  

  Linha Panorama - cor Champagne, Interface  

- Dimensões: placas 50x50cm ou 60,0x60,0cm  

- Fabricantes: Interface, Beualieu ou equivalente - Arremate:   

- Onde houver encontro de porta ou porcelanato com o carpete arrematar com perfil em “U” frisada para porta 
e liso para os piso, tipo dobra americana cor bronze. Deve ser colado com cola de contato.   

- Onde houver encontro do piso de carpete com superfícies de alvenaria, utilizar rodapé de madeira, revestido 
com laminado conforme definifo em projeto;  

- Onde houver encontro do carpete com painéis revestidos de madeira ou com divisórias padrão Private, não 
haverá arremate / rodapé.  

- Execução da base: Contrapiso regularizado com Sika 1 ou equivalente  

ASSENTAMENTO  

- Tipo: Colado  

- Berço: argamassa de regularização com acabamento desempenado.  

- Adesivo: O recomendado pelo Fabricante. Para melhorar a operação de colagem, aplicar-se-á na superfície 
do berço, pasta regularizadora composta de 1 parte de cola para argamassa, a base de PVA e 10 partes de 
cimento Portland. -  Tipo de emenda: Transversal do tipo invisível.  

a- Será medido pela área de superfície com revestimento em carpete em placa executado em m².  

b- O item remunera o fornecimento de carpete em placa, aprovado conforme norma ASTM 2859 
(flamabilidade), referência acima indicada ou similar. Remunera também o fornecimento da mão-de-obra 
especializada, inclusive materiais acessórios como percintas de emendas e cola especial, necessários à 
instalação do carpete por meio de colagem em superfície previamente regularizada; não remunera o preparo 
prévio da superfície.  

  
10.4 CARPETE em placa, ref. Linha Pathways, da Interface, ou similar  
  

-  REFERÊNCIA:   
  Lin ha Pathways II, cor Denin, Interface  
Linh a Berber Point 920 e Trends, da Beaulieu  
-  Dimensões: placas 50x50cm ou 60,0x60,00cm  
-  Fabricantes: Interface, Beaulieu, Tarkett Fademac, ou equivalente - Arremate:   
-  Onde houver encontro de porta ou porcelanato com o carpete arrematar com perfil em 

“U” frisada para porta e liso  
para os piso, tipo dobra americana cor bronze. Deve ser colado com cola de contato.   
-  Onde houver encontro do piso de carpete com superfícies de alvenaria, utilizar rodapé de 

madeira, revestido com  
lami nado conforme definifo em projeto;  
-  Onde houver encontro do carpete com painéis revestidos de madeira ou com divisórias 

padrão Private, não  
have rá arremate / rodapé.  
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-  Execução da base: Contrapiso regularizado com Sika 1 ou equivalente  
ASS ENTAMENTO  
-  Tipo: Colado  
-  Berço: argamassa de regularização com acabamento desempenado.  
-  Adesivo: O recomendado pelo Fabricante. Para melhorar a operação de colagem, aplicar-

se-á na superfície do  
berç o, pasta regularizadora composta de 1 parte de cola para argamassa, a base de PVA e 

10 partes de cimento Portland.  
-  Tip o de emenda: Transversal do tipo invisível.  

a-  
Será medido pela área de superfície com revestimento em carpete em placa executado 
em m².  

b-  O item remunera o fornecimento de carpete em placa, aprovado conforme norma ASTM 
2859 (flamabilidade),  

referência acima indicada ou similar. Remunera também o fornecimento da mão-de-obra especializada, inclusive 
materiais acessórios como percintas de emendas e cola especial, necessários à instalação do carpete por meio 
de colagem em superfície previamente regularizada; não remunera o preparo prévio da superfície.  



 

10.5 CHAPA AMERICANA para acabamento de carpete  

- Material: Perfil “U” em bronze  

- Dimensões: 2 cm  

- Acabamento: bronze  

- Assentamento/fixação: com cola de contato  

APLICAÇÃO: Onde houver encontro de porta ou piso frio com o carpete, arrematar com perfil em “U” frisada 
para porta e liso para os piso, tipo dobra americana cor bronze ou conforme projeto.  

10.46 RODAPÉ DE MADEIRA de 7 cm de altura  

a-  Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).  
b-  O item remunera o fornecimento do rodapé em madeira aparelhada seca em estufa, 

padrão conforme projeto, de  
7 x 
1 

,5 cm, para acabamento com tinta, cera ou verniz; toco de sarrafo em Cedrinho ou 
conforme definição, de 2,5 x 5,0  

cm;  madeira maciça Cumaru/Ipê champagne ou equivalente da região, materiais acessórios 
e a mão-de-obra necessária  

para a colocação do rodapé.  
Ilha Conectividade - PISO     
10.22 Piso da bancada de conectividade (incluindo a estrutura metálica, vidro laminado duplo temperado 
de 10mm e pedras brancas) a ser instalado em rebaixo existente de 12cm de profundidade no contrapiso 
de pavimentos térreos  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

10.23 Piso da bancada de conectividade (incluindo a estrutura metálica, vidro laminado duplo 
temperado de 10mm fosqueado) a ser instalado em rebaixo existente de 3,5cm de 
profundidade no contrapiso de pavimentos em lajes, quando não é possível executar o 
rebaixo de 12  cm. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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- Piso 

circular em vidro laminado duplo temperado incolor 10+10mm repartido em seis frações encaixadas entre si com 
Perfil "I", em aço inox; e fixado sobre Tubo retangular de Metalon dim. 100x20mm, acabamento com pintura na 
cor branco. Encaixado no porcelanato do piso do restante da agência por Chapa de aço inox fixado com 
chumbador químico sobre Perfil tipo "L" extrudado de alumínio polido natural.  

- Contrapiso e lateral do circulo cimentado/pintura em tinta a base de água na cor branco neve - marca Coral 
ou similar com aplicação de pedras ovais brancas, diâmetro aproximado de 5 e 8cm colocada sobre cimento, 
abaixo do vidro. - No centro base sextavada em alvenaria ou concreto magro por onde passam as fiações de 
rede e força para atender a mesa.  

COMPOSIÇÃO :  

- Vidro laminado duplo temperado incolor 10+10mm;  

- Perfil "I" em aço inox para encaixe dos vidros fixado sobre Tubo retangular de Metalon dim. 100x20mm, 
acabamento com pintura na cor branco, fixado com chumbador químico - Cola Purbond ou Hilti ou equivalente;  

- Chapa de aço inox para encaixe do vidro e do porcelanato fixado com chumbador químico - Cola Purbond ou 
Hilti ou equivalente - sobre Perfil tipo "L" extrudado de alumínio polido natural - marca Alcoa ou similar;  

- Contrapiso e lateral do circulo cimentado/pintura em tinta a base de água na cor branco neve - marca Coral 
ou similar;  

- Pedras ovais brancas diâmetro aproximado de 5 e 8cm colocada sobre cimento, abaixo do vidro; - Base em 
alvenaria ou concreto magro por onde passam as fiações de rede e força para atender a mesa.  

a- Será medido por unidade de piso do espaço conectividade executado (un).  

b- O item remunera o fornecimento de todos os materiais e a mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços de montagem e instalação do piso conectividade  nos padrões conforme indicado em projeto: piso 
circular em vidro  laminado duplo temperado de 10+10mm, incolor, estrutura metálica (radial)- perfis e chapas 
de aço -  fundo em pedra;  caso não seja possível o desnível para a pedra, o vidro será temperado serigrafado 
fosco de 10mm.  

Contrapiso cimentado com pintura em tinta a base de água na cor branco neve - marca Coral ou similar. - Base 
em alvenaria ou concreto magro por onde passam as fiações de rede e força para atender a mesa  

a- Será medido por unidade de piso do espaço conectividade executado (un).  

b- O item remunera o fornecimento de todos os materiais e a mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços de montagem e instalação do piso conectividade  nos padrões conforme indicado em projeto: piso 
circular em vidro  laminado temperado de 10mm, incolor, estrutura metálica (radial)- perfis e chapas de aço -  
fundo em pedra;  caso não seja possível o desnível para a pedra, o vidro será temperado serigrafado fosco de 
10mm.  

11    REVESTIMENTOS  

-  
com  

Perfil 

Cha 

-  

-  
aten 

COM

-  

-  
equi 
Hilti  

Piso circular em vidro laminado temperado 10mm serigrafado fosco repartido em seis 
frações encaixados entre si  

 "T" em aço inox fixado com chumbador químico. E encaixado no porcelanato do piso 

do restante da agência por  pa de aço inox fixado com chumbador químico sobre Perfil 

tipo "Barra chata" extrudado de alumínio polido natural.  

Contrapiso cimentado com pintura em tinta a base de água na cor branco neve - marca 
Coral ou similar.  

No centro base sextavada em alvenaria ou concreto magro por onde passam as fiações 
de rede e força para der a mesa.  

POSIÇÃO :  

Vidro laminado temperado 10mm serigrafado fosco  

Perfil "T" em aço inox para encaixe dos vidros fixado com chumbador químico - Cola 
Purbond ou Hilti ou valente; - Chapa de aço inox para encaixe do vidro e do porcelanato 
fixado com chumbador químico - Cola Purbond ou ou equivalente - sobre Perfil tipo 
"Barra chata" extrudado de alumínio polido natural - marca Alcoa ou similar; -  
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NORMAS  

A execução do revestimento obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for aplicável:  

P-11.ARG.01, P-11.ARG.02, P-11.ARG.03 e P-11.ARG.04, P-11.LAM .01, E-LAM.01, do Caderno Geral de 
Encargos 1995.  

  

11.12 PAINEL DE ALUMÍNIO composto (ACM), espessura 4,0 mm, composto por duas chapas de alumínio 
e= 0,5 mm (com pintura anti pichação) e núcleo de polietileno de baixa densidade, ref. Projetoal - Série 
Poliéster ou Kynar; Tecbond, Alucobond ou similar.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- TIPO: Revestimento em painel de ACM;  

- MATERIAL: Painel sanduíche de duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura (cfe. local a ser aplicado 
– interna ou externamente) com núcleo de polietileno de baixa densidade, espessura mínima de 3 mm, aderidas 
por termo fusão; - Espessura: 3mm (lamina 0,3) / 4mm (lamina 0,5 ou 0 , 3)  

- Referência: Poly 3300;  

- ACABAMENTO: Pintura contínua Coil-Coating, com resina à base de PVDF (KYNAR 500) ou pintura poliéster, 
nas cores conforme referência abaixo ou conforme definido em projeto;   

  Grey Metallic  - 502  

  Dark Zebrano – 850   

- FABRICANTE: Tecbond, Alucobond, Alubond ou similar; -  GARANTIA: 10 (dez) anos.  

INSTALAÇÃO  

- Deverá ser instalada estrutura auxiliar com perfis de metalon ou alumínio, com acessórios de fixação, 
alinhamento e vedação das peças, conforme detalhe em projeto arquitetônico e recomendação do fabricante;  

- A execução deverá ser feita por serralheiro credenciado, submetido a aprovação da FISCALIZAÇÃO DO 
BANCO;  

- As placas deverão ser calandradas em forma de bandejas;  

- Deverá ser obedecida a modulação indicada em projeto;  

- As juntas deverão ser preenchidas com silicone estrutural, cor cinza prata ou outra indicada em projeto, sobre 
tarucel (baguete de espuma flexível). Atentar para a regularização das juntas, que devem ficar totalmente lisas, 
uniformes e sem imperfeições.  

APLICAÇÃO : Fornecer e instalar conforme projeto arquitetonico.  

OBSERVAÇÕES  

- Não serão admitidos produtos em que as chapas sejam aderidas por colagem a frio; - Não será admitido o uso 
de material de uso interno para aplicação em ambientes extenos; a-  Será medido pela área revestida com o 
painel, descontando-se toda e qualquer interferência (m²).  

b-  O item remunera o fornecimento do painel conforme características acima, os materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação.  

11.6 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm  

a-  Será medido pela área revestida com chapisco com argamassa de:  
-  cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 

considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 

desenvolvidas (m²).  b-  O item remunera o fornecimento de cimento, areia,  pedrisco e a mão-de-obra 

necessária para a sua execução.  

  
11.8 EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=30 mm  

a-  Será medido pela área revestida com emboço, com argamassa de:  
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-  cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=30 mm não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 
desenvolvidas (m²).  

b-  O item remunera o fornecimento de materiais, conforme indicado acima, betoneira, quando houver, e  mão-
de-obra necessária para a execução do emboço para parede interna.  

11.7 EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 
traço 1:2:6, e=30 mm  
a- Será medido pela área revestida com emboço, com argamassa de: - mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=30 mm não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 
desenvolvidas (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais, conforme indicado acima, betoneira, quando houver, 
e mãode-obra necessária para a execução do emboço para parede externa.  

11.13 REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm  

a-  Será medido pela área revestida com reboco, com argamassa de:  

- com argamassa pré-fabricada, e=5 mm não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas 
(m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais, conforme indicado acima, e  mão-de-obra necessária para a 
execução do reboco para parede interna ou externa.   

11.14 REBOCO Paulista – cimento, cal hidratada e areia peneirada  traço 1:2:8 – e=20 mm  

a- Será medido pela área revestida com reboco, constituido por argamassa composta de cimento, cal 
hidratada e areia peneirada, na proporção 1:2:8, com espessura de 20 mm não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas desenvolvidas (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais, conforme indicado acima, e  mão-de-obra necessária 
para a execução do reboco para parede interna, externa e/ou teto.   
NORMAS   

Conforme 
P-1 

1.CER.01 do Caderno Geral de Encargos 19 95.   

CERÂMICA E VIDRO  

11.2 PASTILHA cerâmica, medindo 5 x 5 cm, assentada com argamassa colante, inclusive 
rejunte.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Dimensões: 5x5 cm  

- Cor e modelo : branco, cinza, azul, amarelo, ou conforme indicado em projeto  

- Fabricante: Eliane, Portobello ou equivalente  

- Assentamento: argamassa colante e flexível para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas  
internas/externas – tipo ACI ou ACII (NBR 14081/2004)  - ref.: SuperLiga Plus da Portokoll ou Cimentcola 
quartzolit da Weber ou equivalente.  

a-  Será medido pela área de revestimento com a pastilha cerâmica, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). b-  O item remunera o 
fornecimento de pastilha cerâmica de primeira qualidade indicada para revestimentos internos / externos, 5 x 
5 cm, cor e modelo conforme especificados em projeto.  

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária 
para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 
argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, 
NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.   



 

Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  
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Filete/listelo cerâmico decorativo, liso ou cordão, medindo 2 x 30 cm (A x L) assentado com 
argamassa pre- 11.4 fabricada de cimento colante, inclusive rejunte.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Material: Listelo/filete  

- Dimensões: 2 x 30 cm  

- Cor: conforme indicado em projeto  

- Acabamento: liso acetinado/brilhante  

- Ref.: Elaine, Portobello, Cecrisa, Portinari ou equivalente  

- Assentamento: argamassa colante e flexível para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas 
internas – tipo ACI ou ACII (NBR 14081/2004)  - ref.: SuperLiga Plus da Portokoll ou Cimentcola quartzolit da 
Weber ou equivalente. -  Junta de assentamento: 2 mm EXECUÇÃO:  

- Camada uniforme de argamassa colante e juntas:  a recomendada pelo fabricante  

- Disposição: rigorosamente alinhadas (uso de espaçadores)  

- Rejuntamento: L-Flex da PortoKoll , Epox Quartzolit ou equivalente  

- Cor: igual a da cerâmica  

a- Será medido pela metro linear de revestimento, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).  

b- O item remunera o fornecimento do filete/listelo cerâmico, de primeira qualidade (classe A, ou classe 
extra), conforme anexo A da NBR 13818.  

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I ou AC II, e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação 
da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças, inclusive rejuntamento, conforme exigências 
das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos 
fabricantes.   

11.1 PASTILHA cerâmica, medindo 2,5 x 2,5 cm, assentada com argamassa colante, inclusive rejunte.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Dimensões: 2,5x2,5 cm  

- Cor e modelo : branco, cinza, azul, amarelo, ou conforme indicado em projeto  

- Fabricante: Eliane, Portobello ou equivalente  

- Assentamento: argamassa colante e flexível para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas  
internas/externas – tipo ACI ou ACII (NBR 14081/2004)  - ref.: SuperLiga Plus da Portokoll ou Cimentcola 
quartzolit da Weber ou equivalente.  

a- Será medido pela área de revestimento com a pastilha cerâmica, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de pastilha cerâmica de primeira qualidade indicada para 
revestimentos internos / externos, medindo 2,5 x 2,5 cm, cor e modelo conforme especificados em projeto.  

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária 
para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 
argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, 
NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.   

Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

11.5 CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo   

a- Será medido por comprimento de cantoneira colocada (m).  

b- O item remunera o fornecimento de cantoneira para azulejo, referência Canto Metal ou equivalente, 
perfil sextavado ou conforme indicado em projeto, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a colocação da cantoneira como arremate.  

LAMINADO  
Conforme Caderno de Encargos - E.LAM.01  
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11.11 Laminado melamínico para revestimento interno, fixado com cola à base de neoprene, e=1,3 mm  

- Laminado fenólico melamínico de espessura e= 1,3 mm, dimensões, cor e demais especificações conforme 
indicado em projeto.  

- Fabricante: Fórmica, Pertech ou equivalente  

EXECUÇÃO  

- Base: Superfície revestida de argamassa ( traço 1:3  de cimento e areia);  

- Assentamento: Cola a base de neoprene recomendada pelo fabricante, aplicado a pistola ou espátula;  

- Juntas: de 2 mm para dilatação, tanto no sentido vertical quanto no horizontal;  

- Rejuntamento: Rejunte recomendado pelo fabricante, da mesma cor do laminado; - Limpeza: Executar limpeza 
das superfícies pra remoção de resíduos de cola e de rejunte;  

a- Será medido pela área de superfície de revestimento de laminado melamínico executado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento do laminado fenólico melamínico, e= 1,3 mm, materiais acessórios, 
cola à base de neoprene com alto teor de sólidos,  referência Fórmica, Pertech ou equivalente,  solvente e a 
mão-de-obra necessária para a instalação do laminado por meio de colagem e conforme recomendações dos 
fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície  

11.10 LÂMINA DE MADEIRA pré-composta Tipo Cherry (linha Alpi), Marca Sayerlack ou ref. SLC-106/CEC, 
Tipo  
Cedro Catedral, Marca Selectas ou similar, ambas com verniz 5% brilho, colada com cascorez extra à 
base de água  
- Lâmina de madeira pré-composta  

- Espessura: 0,7 mm ou conforme projeto  

- Dimensões: Conforme indicado em projeto  

- Referência: Cherry (BA1600GLM - linha Alpi) - Fabricante Sayerlack, ou Cedro Catedral (SLC-106/CEC) - 
Fabricante Selectas ou equivalente.  

- Acabamento: verniz a base de água 5% brilho  

a- Será medido pela área de superfície de revestimento de lâmina de madeira pré-composta executado 
(m²).  

b- O item remunera o fornecimento da lâmina de madeira pré-composta, e= 0,7 mm, materiais acessórios, 
mão-deobra necessária para a aplicação do laminado por meio de colagem e conforme recomendações dos 
fabricantes.  Não remunera o preparo prévio da superfície.  

11.9 LÂMINA de madeira natural pré-composta envernizada tipo Imbuia Escura, ref.: Selectas ou linha 
Alpi Syerlack  

- Lâmina de madeira natural pré-composta  

- Espessura: 0,8 mm ou conforme projeto  

- Dimensões: Conforme indicado em projeto  

- Referência: Imbuia escura - Fabricante Selectas, Alpi Sayerlack ou equivalente.  

- Acabamento: conforme projeto  

a-  Será medido pela área de superfície de revestimento de lâmina de madeira natural pré-composta executado 
(m²). b-  O item remunera o fornecimento da lâmina de madeira, materiais acessórios, mão-de-obra necessária 
para a aplicação do laminado por meio de colagem e conforme recomendações dos fabricantes.  Não remunera 
o preparo prévio da superfície.  

PEDRAS  

11.15 REVESTIMENTO de parede com pedra regional (São Tomé) filetada, acabamento irregular, tipo 
"canjiquinha"  

NORMAS   

 Conforme P-10.AAA.01, P-10.PED.01 e P-10.ROD.01 C, addoe rno Geral de Encargos.   
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- Pedra de São Tomé, branca ou amarelada (conforme definido em projeto) tipo “canjiquinha”. -  Acabamento: 

Rústico  

- Configuração: filete, tamanhos/espessuras variadas.  

- Assentamento: Com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente.  

APLICAÇÃO: Conforme definido em Projeto  

OBS: Recomenda-se a instalação de maneira que o resultado final dê movimento, simetria e harmonia ao 

ambiente aplicado. A forma mais utilizada é do lado rústico e peças desalinhadas. a- Será medido por área de 

parede com revestimento filetado tipo “canjiquinha” aplicado, em m².  

b- O item remunera o fornecimento de pedra São Tomé filetada, argamassa de alta  adesividade Quartzolit ou 
equivalente,  materiais acessórios  e a mão de obra necessária para a execução do serviço: preparo do material,  
aplicação e limpeza da superfície. REVESTIMENTO cerâmico, tipo "canjiquinha", assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejunte,   

11.16 ref. linha Stone 6840/6200 AREIA FLASH, da 
Gail, ou equivalente  

-  Rev 
estimento cerâmico, tipo "canjiquina, referência linha Stone (6840/6200 Areia 
Flash), da Gail, ou similar.  

-  Aca bamento: Rústico  

-  Conf iguração: filete, tamanhos/espessuras variadas.  

-  Ass entamento: Com argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente.  

APLICAÇÃO: Conforme indicado em projeto  

OBS: Recomenda-se a instalação de maneira que o resultado final dê movimento, 
simetria e harmonia ao ambiente aplicado. A forma  

mais utilizada  é do lado rústico e peças desalinhadas.  

a-  Ser 
á medido por área de parede com revestimento filetado tipo “canjiquinha” aplicado, 
em m².  

b-  O item remunera o fornecimento de revestimento GAIL, linha Stone-6840/6200 Areia, 
de argamassa de alta adesividade Quartzolit ou equivalente, materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a execução do serviço: preparo do material,   

aplicação e limpeza da superfície. Não remunera os serviços de regularização da superfície.  

PAINEL CIMENTÍCIO  

11.17 Revestimento em painel cimentício, 45x60 cm, ref Dyamante, da Castelatto ou similar   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Dimensões: 45x60 cm ou conforme projeto  

- Cor: conforme indicado em projeto  

- Modelo : Dyamante  

- Ref.: Castelatto ou similar  

EXECUÇÃO: Conforme instruções do fabricante  

a- Será medido pela área de revestimento com a placa, descontando-se toda e qualquer interferência 
(m²).  

b- O item remunera o fornecimento das placas, cor e modelo conforme especificado em projeto. 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária 
para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 
argamassa colante industrializada e o assentamento das peças.  

11.18 REVESTIMENTO em painel cimentício, 60x60 cm, ref Lêmini, da Castelatto ou similar     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Dimensões: 60x60 cm ou conforme projeto  

- Cor: conforme indicado em projeto  

- Modelo : Lêmini  
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- Ref.: Castelatto ou similar  

EXECUÇÃO: Conforme instruções do fabricante  

a- Será medido pela área de revestimento com a placa, descontando-se toda e qualquer interferência 
(m²).  

b- O item remunera o fornecimento das placas, cor e modelo conforme especificado em projeto. 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária 
para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 
argamassa colante industrializada e o assentamento das peças.  

Painel decorativo em relevo retroiluminado, cor branca, referência Wovim Wall 3form, da Hunter 
Douglas, ou  11.19 similar  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Modelo: Wovin Wall Oval Laminado Liso (White Shine ou Matte) com preparo para retroiluminação, da Hunter 
Douglas ou similar  

- Cor: branca, ou conforme indicado em projeto  

EXECUÇÃO: Conforme indicado em projeto e orientações do 

fabricante a-  Será medido pela área de painel instalada 

(m²).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de painel Wovin Wall com preparo para retroiluminação, 
conforme especificado em projeto, e demais acessórios necessários para a execução dos serviços.  

12    DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS  

NORMAS  

Conforme P-12.FOR.01, P-12.FOR.03, P-12.FOR.06,  E-DIV.01, P-12.DIV.01, E-GES.01 do Caderno Geral de 
Encargos.  

A execução das divisórias obedecerá ao disposto nas normas abaixo, no que for aplicável:  

ABNT NBR 12775-  Placas lisas de gesso para forro - Determinação das dimensões e propriedades físicas; 
ABNT NBR 15217 -  Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - Requisitos e 
métodos de ensaio: 2009;  

ABNT NBR 15217 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para "drywall" - Requisitos e 
métodos de ensaio: 2009;  

NBR 15758-1 -  Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall. Parte 1: Requisitos para sistemas 
usados como paredes:  
2009;   

NBR 15758-2 -  Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall. Parte 2: Requisitos para sistemas 
usados como forro: 2009;   

NBR 15758-3 -  Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall. Parte 3: Requisitos para sistemas 
usados como revestimento: 2009: 2009   

NBR 14715 - 1 Chapas de gesso para drywall - requisitos  

NBR 14715 - 2 Chapas de gesso para drywall – método de ensaio, 2010.  

A usinagem, corte, furação, fixação e esquadrejamento das peças, devem atender às normas e  especificações 
do fabricante.  

Antes do fornecimento dos painéis, deverá ser executada amostra da aplicação do rejuntamento a ser aplicado 
nos frisos para aprovação da cor por parte da fiscalização do banco.  

Atentar para o perfeito arremate das peças.  

Prever todas as estruturas e reforços metálicos necessários para garantir o travamento, a estabilidade e a rigidez 
dos conjuntos.  

Placas com arranhões, sulcos, grafia e excessos de cola para os laminados serão rejeitados.  
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12.1 Divisória de gesso acartonado  

a- Será  medido por área de fechamento e / ou divisória instalada (m²).  

b-  O item remunera o fornecimento e instalação de divisória drywall de gesso acartonado 
dupla face com montante metálico,  
resistência ao fogo 30 min, espessura 100/70mm – 1ST 15 + 1ST 15; parafuso 
autoperfurante autoatarraxante com cabeça trombeta e ponta agulha para gesso 
acartonado, diâmetro 3,5 mm x 25 mm; dimensões conforme projeto. Remunera também 
as ferragens e  

fechaduras 
par 

a os vãos de portas.  

12.2 DIVISÓRIA pre-fabricada (compensado tipo naval) e=35mm, montada com perfis de aluminio, núcleo 
celular  
(Kraft )  
a- Será medido por área de divisória instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de painel pre-fabricado (compensado tipo naval) e = 35mm, núcleo 
celular (Kraft); perfil metálico para divisória tipo “U” de alumínio (e = 1,40 mm / comprimento 29,0 mm / largura 
45,0 mm) . Remunera também a mão de obra necessária para instalação.  

12.3 DIVISÓRIA RETRÁTIL ARTICULADA, acústica, revestida, incluindo trilho para recolhimento  

- Divisória articulada acústica composta de conjunto de painéis estruturais suspensos no teto por trilhos de 
alumínio fixados na laje/vigas de concreto, acima do forro, através de tirantes e chumbadores Parabolt.  

- Sistema de deslocamento/recolhimento através de roldanas (mono ou dupla) fixadas nos trilhos superiores. -  
Dimensões: Altura e largura em função do projeto.  

- Espessura:  entre 80 e 100 mm    

- Painéis internos em MDF  

- Acabamento: lâmina de madeira pré-composta – ref.: Linha Alpi – Cherry (Sayerlack) ou Cedro Catedral 
(Selectas); ou laminado melamínico tipo madeira Imbuia escura e/ou vidro e/ou alumínio branco, conforme o 
Projeto ou equivalente. - Tratamento acústico: lã de rocha ou lã de PET ou conforme indicado em projeto, 
densidade 35 kg/m3, e= 50 mm, borrachas de PVC instaladas sob pressão para vedação acústica.  

- Referência: Dimoflex, da Dimoplac, ou equivalente. a- Será medido por área de divisória instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de divisórias retráteis acústicas, piso teto, revestidas conforme 
definido em projeto, em todas as faces, espessura entre 80 e 100 mm, modulação conforme projeto, isolamento 
acústico mínimo de 45 a 50 dB. Referência: modelo Dimoflex da Dimoplac ou equivalente.  

c- Remunera também todo os materiais acessórios, equipamentos, transporte e a mão-de-obra necessária para 
execução dos serviços: vedação entre painéis, junto a paredes e forros, montagem e instalação das divisórias, 
de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes, inclusive a execução de recortes para 
portas, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes.  Não remunera batentes de vão de 
portas  

12.4 Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3  

- Materiail: granito  

- Cor/padrão: cinza andorinha, cinza corumbá, Quartz ou castelo, conforme indicado em projeto.  

- Dimensões: conforme projeto.  

- Acabamento: polido, em todas as faces  

- Argamassa mista de cimento, areia e cola a base de resina epóxi a- Será medido por área de divisória sanitária 
instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de granito com acabamento polido e tratamento à base de resina protetora, 
espessura de 3,0 cm, conforme padrão/cor e dimensões indicadas em projeto; remunera também materiais 
acessórios: areia, cimento/cimento branco, cola a base de resina epóxi, perfis de aço inox, demais acessórios 
de fixação e a mãode-obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte. Poderá ser 
utilizado também: mármore branco espírito santo. Não remunera ferragem de vão de porta.                                       

12.5 FORRO de fibra mineral, 125 x 62,5 cm - Ref: Linha Fine Fissured (Armstrong), Thermatex Feinstratos 
(Knauf) ou similar.  
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MATERIAL: placas de fibra mineral composta de lãs minerais biossolúveis, argila, aditivos e aglomerantes 
orgânicos livres de substâncias tóxicas como o amianto.  

- COR: branca  

- DIMENSÕES: modulação de 1250 x 625 mm  

- ESPESSURA: 15 mm a 19 mm  

- FABRICANTE: Knauf AMF / Armstrong ou equivalente;  

- MODELO: Linha Thermatex Feinstratos (Knauf) ou Fine Fissured (Armstrong) ou equivalente - ESTRUTURA: 
perfis de aço galvanizado e pintura eletrostática em poliéster na cor branca Acabamento das superfícies: Pintura 
a base de látex.  

- Coeficiente de Isolamento Acústico (CAC) mínimo: 34 dB a 38 dB      

- NRC (Coeficiente de Redução do Ruído) mínimo de 0.60   a  0.70  

- Resistência ao fogo: classe A (norma NBR  9442)  

- Reflexão luminosa: 86% a 90 %   

- Resistência à umidade:  90% a 95 % D 3990 a-  Será medido por área de forro instalado (m²).F7239 b-  O item 
remunera o fornecimento do forro em fibra mineral composta por fibras minerais livres de amianto e demais 
substâncias tóxicas, resistência à fogo "classe A", cor: branca, módulos de 1250 x 625 mm, espessura 15 mm 
ou 19 mm, referência Knauf AMF linha Thermatex microperfurado, materiais acessórios para  fixação, arremates, 
pintura com tinta látex e  mão de obra necessária para instalação completa.  

  

12.6 Forro de fibra mineral, 62,5 x 62,5 cm - Ref: Linha Cirrus (Armstong) ou Thermatex Acoustic (Knauf) 
ou similar.  

- MATERIAL: placas de fibra mineral composta de lãs minerais biossolúveis, argila, aditivos e aglomerantes 
orgânicos livres de substâncias tóxicas como o amianto.  

- COR: branca  

- DIMENSÕES: modulação de  625 x 625 mm   

- ESPESSURA: 15 mm a 19 mm  

- FABRICANTE: Knauf AMF / Armstrong ou equivalente;  

- MODELO: Linha Thermatex Acoustic (Knauf) ou Cirrus (Armstrong) ou equivalente  

- ESTRUTURA: perfis de aço galvanizado e pintura eletrostática em poliéster na cor branca Acabamento das 
superfícies: Pintura a base de látex.  

- Coeficiente de Isolamento Acústico (CAC) mínimo: 34  dB a 38 dB  

- NRC (Coeficiente de Redução do Ruído) mínimo de 0.60   a  0.70  

- Resistência ao fogo: classe A (norma NBR  9442)  

- Reflexão luminosa: 86% a 90 %   

- Resistência à umidade:  90% a 95 % D 3990 a-  Será medido por área de forro instalado (m²).  

O item remunera o fornecimento do forro em fibra mineral composta por fibras minerais livres de amianto e 
demais substâncias tóxicas, resistência à fogo "classe A", cor: branca, módulos de 625 x 625 mm, espessura 
15 mm ou 19 mm, referência Knauf AMF  linha Thermatex microperfurado, materiais acessórios para  fixação, 
arremates, pintura com tinta látex e  mão de obra necessária para instalação completa.  

12.7 Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, 
suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1 ,00 m (espessura: 12,5 mm )  
- Material: Chapas de gesso acartonado 12,5mm (FGA )  

- Produto: Sistema D112 – Tetos  

- Dimensões: 0,58 x 2,00 m  

- Fabricante: Knauf ou equivalente  

- Peças de arremate: Cantoneira de gesso embutida em todo o perímetro ou rodaforro negativo de gesso.  

- Peças de fixação: As placas serão suspensas por perfis de aço galvanizado e estes fixados à laje por pinos 
projetados por carga explosiva.  

EXECUÇÃO  

- perfis longitudinais espaçados a cada 60 cm, pendurais de sustentação em arame galvanizado reguláveis, 
espaçados a cada 1,00 m   
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- Acabamento: Liso, com emassamento, pronto para receber pintura (conforme adiante especificado)  

- Juntas de Dilatação: Em todo o perímetro das alvenarias, Dry Wall, Painéis madeira e nos pilares, conforme 
projeto.  

OBSERVAÇÃO  

- Especial cuidado deverá ser tomado na execução de sancas para cortineiros, rebaixos e demais detalhes 
indicados em projeto, de modo a garantir a perfeição de prumos, arestas e ângulos;  

- Todos os novos forros de gesso deverão ser lixados e emassados, de modo a obter uma superfície 
perfeitamente lisa e uniforme;  

a- Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico, fixo, em gesso acartonado, para uso 
interno, espessura de 12,5 mm, dimensões 0,58 x 2,00 m.   

Remunera também todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos 
principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam 
necessários para a instalação do forro e estrutura de sustentação, bem como a mão de obra especializada e 
equipamentos necessários para a instalação completa do forro, sua estrutura de sustentação, tirantes, painéis, 
acessórios e arremates, conforme recomendações e especificações dos fabricantes.   

Remunera, ainda, a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os 
vãos decorrentes, rejunte entre as placas, execução de juntas de dilatação quando necessário e arremates junto 
às paredes ou anteparos com moldura; lixamento e emassamento para obtenção de superfície lisa e uniforme 
para receber acabamento final em pintura.  Não remunera o fornecimento do acabamento em pintura  

  

  

12.8 Módulo de porta de divisória modulada em painel cego - revestimento em laminado 
melamínico. Inclui ferragem, batente e guarnições.  
- Revestimento: lâmina de madeira pré-composta – ref.: Linha Alpi – Cherry (Sayerlack) ou Cedro Catedral 
(Selectas); ou laminado melamínico tipo madeira Imbuia escura e/ou vidro e/ou alumínio branco, conforme o 
Projeto ou equivalente.  

- Modulação/dimensões: variável de acordo com o local de instalação, conforme Projeto  

- Refeferência: Dimoplac ou equivalente a-  Será medido por peça instalada (pç) b-  Remunera o transporte, 
fornecimento e instalação de módulo de porta de divisória em painel cego com preenchimento interno com manta 
em lã de rocha. Inclui ferragem completa, fornecimento da folha de porta, sem emenda, batente e guarnições 
em madeira para acabamento em cera, pintura ou verniz, acessórios e mão-de-obra necessária para a 
montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições.  

c) Remunera também todo o material acessório e equipamentos necessários para sua execução APLICAÇÃO: 
Conforme indicado em projeto  

12.10 PLACAS acústicas planas, retangulares 1,20x2,00m, incluso acessórios e mão-de-obra 
necessária para a montagem e fixação das placas. - Ref. Sistema Sonic Sky da AMF ou similar.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Tipo: placas acústicas planas  

- Dimensões: aproximadamente 1,20x2,00m a serem adequadas conforme o tamanho e dimensões do 
ambiente.  

- Cor: Branco  

- Fixação: tirantes flexíveis de aço inoxidável  

- Fácil integração com luminárias, com sistemas de sonorização, entre outros.  

- quadro externo em alumínio extrudado, pintado eletrostaticamente.  

- Absorção sonora EN ISO  354  

- Umidade: até 95% RH  

- Condutividade Térmica: conforme norma EN  12667  

- Espessura/Peso: aprox. 38 mm (aprox. 9,0 kg/m² )  

- Instalação: conforme instruções do fabricante/fornecedor APLICAÇÃO: conforme indicado em Projeto 
Arquitetônico. REFERÊNCIA: AMF, Rockfon, Artesana ou similar a- Será medido por área de placas executado 
(m²). b- O item remunera o fornecimento e instalação das placas, conforme instruções do fabricante/fornecedor.  
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12.11 SANCA DE GESSO ACARTONADO, sem emassamento e pintura, largura até 50 cm  

a- Será medido por comprimento de sanca executada ( m ).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação de sanca em gesso acartonado, com largura de até 50 
cm, executada junto com a instalação do forro, para recebimento de iluminação indireta, quando indicado em 
projeto. Remunera também o fornecimento de material e mão de obra necessária para execução da sanca com 
previsão de iluminação indireta em LED. Não remunera emassamento, pintura, lâmpadas e reatores.  

PISO ELEVADO  

NORMAS  

Conforme P-12.PIS.01, do Caderno de Encargos 1995.  

PISO ELEVADO metálico em chapa de aço e miolo de elemento cimentício, resistencia 1000kg/m². suporte 
telescopicos - Ref. Tate do Brasil ou similar  
  
- Tipo: Piso elevado industrial composto por um sanduíche de duas placas de aço com enchimento em 
argamassa especial à base de cimento.   

- Estrutura: Sistema telescópico regulável com pedestais e longarinas em aço.  

- Dimensões: de 60 x 60 cm até  62,5 x 62,5 cm  

- Altura: mínimo de 15 cm  

- Espessura: mínimo de 30 mm  

- Resistência a carga distribuída:  mínimo de 1000 kg/m²  

- Resistência a carga concentrada: mínimo de 550 kg  

- Resistência à carga rolante: mínimo de 450 kg (altura acabada de 100 a 300 mm)  

- Resistência mínima do suporte telescópico sem qualquer deformação de 4.000 kg -  Inflamabilidade: Classe A  

- Pintura: tratamento anticorrosivo e interna e externamente fosfatizada com pintura eletrostática com 40 mc  

- Revestimento conforme indicado em projeto  

- Referências: modelo PTA (Pisotrat), modelo 01055 ( Pisoag), Concore 2500 (Tate) ou equivalente.  

OBSERVAÇÕES:   

- Prever todos os acessórios de fábrica para estabilização das áreas de junção com alvenaria e testeira a-  Será 
medido por área de piso elevado executado ( m² ).  

b-  O item remunera o fornecimento e instalação completa de piso elevado, com altura ajustável (mínimo de 15 
cm), constituído por placas quadradas com dimensões variáveis de 60 x 60 cm até 62,5 x 62,5 cm, conforme o 
fabricante, em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com 40 mc preenchidas com argamassa 
especial à base de cimento, estrutura de apoio com suporte telescópico regulável, pedestais e longarinas, peças 
de arremate e acessórios. Ref.: fabricante: Tate do Brasil, Pisoag, Pisotrat ou equivalente.  

Remunera também o fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos necessários para a instalação 
completa do piso elevado, conforme recomendações e especificações dos fabricantes.  

13 CARPINTARIA E MARCENARIA  

ESQUADRIAS  

NORMAS  

Conforme P-13.ESQ.01, P-13.ESQ.02, P-13.ESQ.03 e P-13 .ESQ. 04.  

PORTAS  

13.15 PORTA de correr de madeira  0,90 x 2,10 m, colocação e acabamento, de uma folha com batente e 
as duas faces revestidas em laminado melaminico ou lâmina de madeira pré-composta , guarnição e 
ferragem  
  

Material: Madeira laminada   

- Laminado fenólico melamínico – 0,8 mm de espessura  
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- Assentamento: Cola à base de água  

- Dimensões: 90 x 210 mm, espessura 35 mm;  

- Núcleo: semi-oca de sarrafos cedro aromático ou madeira equivalente, capeado com duas lâminas, uma em 
cada face, da mesma madeira espessura igual a 35mm.  

- Enquadramento / encabeçamento:  madeira de lei - cedro maciço  

- Desenho: Lisa  

GUARNIÇÕES E BATENTES   

- Em madeira maciça de 4x 1 cm (guarnição / alizar)  e  14 x 4 cm (batente / conforme E-MAD.01)  e acabamento 
pintura conforme indicado em projeto. -  Dimensões: Conforme definições de projeto  

- Núcleo: Semi-oca - Tipo 2 (vide P-13 ESQ. 04)  

- Enquadramento / encabeçamento: Madeira de lei (Cedro maciço)  

- Desenho: Lisa  

ACABAMENTO  

- Laminado fenólico melamínico, com 0,8 mm de espessura liso – cor ou padrão definido em projeto 

ASSENTAMENTO:   

- Cola marca “Fórmica”, da Formiline ou equivalente.  

- Para completar o acabamento, serão empregadas “tiras de arremate para topos” – verticais e horizontais de 
laminado fenólico - melamínico.  

GUARNIÇÕES/ACABAMENTO:  

- Tipo 1: Aduela e Alizar: Conforme revestimento de porta;  

- Tipo 2: Sem alizar na face onde encontra-se painel de madeira revestindo a alvenaria.  

ACESSÓRIOS/FERRGENS  

- Trilho superior metálico, 4 x 4 cm, com roldana metálica R28-N2R (Udinese ou similar)  

- Trilho inferior de canaleta de alumínio “U”, 5/8” x 5/8”, embutido na porta e perfeitamente nivelado a esta.  

- Pivô-guia Udinese ou similar, fixado no piso.  

- Fechadura Interna – não tem  

- Puxador: Puxador vertical duplo de aço inox, 72 cm, linha Manet da Dorma ou similar. a-  Será medido 

por unidade de porta instalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da folha de porta de correr, acabada em laminado melamínico, padrão 
conforme projeto, montada em trilhos com juntas de vedação em borracha sintética ou em epdm, em todo o seu 
perímetro, para amortecimento do impacto e melhor isolação sonora, acessórios e mão-de-obra necessária para 
a montagem dos trilhos, da folha, guarnições e ferragem completa.  

13.16 PORTA de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem.  

- Material: porta lisa de madeira encabeçada  

- Laminado fenólico melamínico – 1,0 mm de espessura  

- Assentamento: Cola à base de água  

- Dimensões: 80 x 210 cm, espessura 35 mm;  

- Núcleo: semi-oca de sarrafos cedro aromático ou madeira equivalente, capeado com duas lâminas, uma em 
cada face, da mesma madeira espessura igual a 35mm.  

- Enquadramento / encabeçamento:  madeira de lei - cedro maciço  

- Desenho: Lisa  

ACABAMENTO  

- Pintura em esmalte sintético,a ser executada conforme item 17 deste caderno;  

- cor: conforme projeto  

GUARNIÇÕES E BATENTES   

- Em madeira maciça de 4 x 1 cm (guarnição / alizar)  e  14 x 4 cm (batente / conforme E-MAD.01)  e acabamento 
pintura conforme indicado em projeto.  

a- Será medido por unidade de porta instalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da folha de porta, sem emenda, revestida nas duas faces com 
laminado fenólico melamínico liso, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura, cimento, 
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areia, acessórios e mão-deobra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha de porta e das 
guarnições nas duas faces e ferragem completa.  

13.17 PORTA de madeira 0,90 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem.  

- Material: porta lisa de madeira encabeçada  

- Laminado fenólico melamínico – 1,0 mm de espessura  

- Assentamento: Cola à base de água  

- Dimensões: 90 x 210 cm, espessura 35 mm;  

- Núcleo: semi-oca de sarrafos cedro aromático ou madeira equivalente, capeado com duas lâminas, uma em 
cada face, da mesma madeira espessura igual a 35mm.  

- Enquadramento / encabeçamento:  madeira de lei - cedro maciço  

- Desenho: Lisa  

ACABAMENTO  

- Pintura em esmalte sintético,a ser executada conforme item 17 deste caderno;  

- cor: conforme projeto  

GUARNIÇÕES E BATENTES   

- Em madeira maciça de 4 x 1 cm (guarnição / alizar)  e  14 x 4 cm (batente / conforme E-MAD.01)  e acabamento 
pintura conforme indicado em projeto.  

a- Será medido por unidade de porta instalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da folha de porta, sem emenda, revestida nas duas faces com 
laminado fenólico melamínico liso, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura, cimento, 
areia, acessórios e mão-deobra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha de porta e das 
guarnições nas duas faces e ferragem completa.  

13.18 PORTA de madeira 0,90 x 2,10m, externa, com batente, guarnição e ferragem  

- Material: Madeira laminada  

- Núcleo: madeira maciça  

- Dimensões: 90 x 210 cm, espessura 35 mm  

- Enquadramento / encabeçamento:  cedro maçiço  

- Desenho: Lisa  

ACABAMENTO  

- Pintura em esmalte sintético mesmo padrão de cor das paredes  

- Para completar o acabamento, serão empregadas “tiras de arremate para topos” – verticais e horizontais de 
laminado fenólico – melamínico, conforme indicado em projeto  

GUARNIÇÕES E BATENTES   

- Em madeira maciça de 4x 1 cm (guarnição / alizar) e 14 x 4 cm (batente / conforme E-MAD.01) e acabamento 
pintura conforme indicado em projeto.  

a- Será medido por unidade de porta instalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da folha de porta, sem emenda, revestida nas duas faces com 
laminado fenólico melamínico liso, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura, cimento, 
areia, acessórios e mão-deobra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha de porta e das 
guarnições nas duas faces e ferragem completa.  

13.19 PORTA de madeira completa de 0,90 x 2,10 m com batentes e as duas faces revestidas com 
laminado melamínico  
- Material: Madeira laminada   

- Núcleo: Semi-oca - Tipo 2 (vide P-13 ESQ.04 – caderno de encargos)  

- Enquadramento / encabeçamento:  cedro maciço ou imbuia  

- Revestimento: laminado melamínico tipo madeira Imbuia, conforme o projeto ou equivalente.  

a-  Será medido por peça instalada (pç) b-  Remunera o transporte, fornecimento e instalação de porta de 
madeira maciça. Inclui ferragem completa, fornecimento da folha de porta, sem emenda, batente e 
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guarnições em madeira para acabamento em cera, revestimento laminado melamínico tipo madeira Imbuia, 
acessórios e mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições.  

c) Remunera também todo o material acessório e equipamentos necessários para sua execução  

13.20 PORTA de madeira 1,20 x 2,10 m, duas folhas, com batente, guarnição e ferragem  

- Material: porta lisa de madeira encabeçada  

- Laminado fenólico melamínico – 1,0 mm de espessura  

- Assentamento: Cola à base de água  

- Dimensões: 1,20 x 2,10 m, espessura 35 mm (duas folhas 0,60x2,10 m);  

- Núcleo: semi-oca de sarrafos cedro aromático ou madeira equivalente, capeado com duas lâminas, uma em 
cada face, da mesma madeira espessura igual a 35mm.  

- Enquadramento / encabeçamento:  madeira de lei - cedro maciço  

- Desenho: Lisa  

ACABAMENTO  

- Pintura em esmalte sintético,a ser executada conforme item 17 deste caderno;  

- cor: conforme projeto  

GUARNIÇÕES E BATENTES   

- Em madeira maciça de 4 x 1 cm (guarnição / alizar)  e  14 x 4 cm (batente / conforme E-MAD.01)  e acabamento 
pintura conforme indicado em projeto.  

a- Será medido por unidade de porta instalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da folha de porta, sem emenda, revestida nas duas faces com 
laminado fenólico melamínico liso, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura, cimento, 
areia, acessórios e mão-deobra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha de porta e das 
guarnições nas duas faces e ferragem completa.  

  

13.21 PORTA  DE MADEIRA PARA SANITÁRIOS,  0,60 x 1,80 m, revestida com laminado, incluso batentes 
de alumínio  

 - Material: compensado liso à prova dágua;  

Dimensões: 0,60 x 1,80 m  

Revestimento: Laminado melamínico cor Office gray ou Platina – Fórmica ouPertech ou conforme 

indicado em projeto -  Acessórios / Ferragens: Fechadura, maçaneta e dobradiças, conforme 

especificado.  

a- Será medido por unidade de porta instalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento da folha de porta em compensado de madeira revestida, nas duas 
faces, em laminado fenólico melamínico, especificado conforme projeto; batente de alumínio; cimento, areia, 
acessórios, ferragens, pintura, quando indicado, e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do 
batente e da folha.  

MOBILIÁRIO  

13.1 ARMÁRIO em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, gavetas, prateleiras 
e ferragens (conforme projeto).  
  

- Núcleo: MDF 18mm  

- Revestimento/ acabamento: laminado fenólico melamínico – cor Branco ou Office Grey ou conforme indicado 
em projeto / acabamento liso nas portas, inclusive bordas da porta.  

CAIXA DO ARMÁRIO  

- Estrutura: MDF 18mm -  Revestimento/acabamento :  

- Interno – laminado fenólico melamínico branco fosco   
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- Externo – Laminado fenólico melamínico branco e acabamento liso ou conforme projeto  

PRATELEIRAS INTERNAS  

- Estrutura: chapa de MDF 18 mm  

- Revestimento/acabamento: laminado fenólico melamínico branco fosco.  

PUXADORES E DOBRADIÇAS  

- Puxadores em aluminio acabamento escovado / Dobradiças de pressão a- Será medido por área, aferida na 
projeção vertical, de armário instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento e instalação (mão de obra por empresa especializada) de armário/gabinte 
para copa/sanitário sob medida, constituído por: portas, laterais, prateleiras e gavetas, em MDF de 18 mm, de 
primeira qualidade, revestido interna e externamente em laminado melamínico; dobradiças de pressão, trilhos, 
fechos internos, puxadores, corrediças telescópicas e acabamentos conforme projeto.  

13.2 REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIO dentro da agência, sem desmontagem, incluso mão-de-obra, 
avcessórios e equipamentos necessários  
  
a- Será medido por unidade de mobiliário deslocado (unid).  

b- O item remunera a mão-de-obra, acessórios e equipamentos necessários para o remanejamento de 
mobiliários, sem desmontagem, dentro da agência.  

13.3 Desmontagem de estação de trabalho ou mesa de reunião  

a- Será medido por unidade de mobiliário desmontado (unid).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
desmontagem, empilhamento das peças e translado interno na obra ou até o destino indicado pelo Banco, 
quando for o caso.  

13.4 Desmontagem de guichê de caixa  

a- Será medido por unidade de mobiliário desmontado (unid).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
desmontagem, empilhamento das peças e translado interno na obra ou até o destino indicado pelo Banco, 
quando for o caso.  

13.5 Desmontagem de mesa e estação de atendimento ou armários baixo e alto  

a- Será medido por unidade de mobiliário desmontado (unid).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
desmontagem, empilhamento das peças e translado interno na obra ou até o destino indicado pelo Banco, 
quando for o caso.  

  

13.6 Desmontagem de porta de divisórias (cegas, vidro)  

  

 a- Será medido por unidade 
desmontado (unid).  
b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a desmontagem, 
empilhamento das peças e translado interno na obra ou até o destino indicado pelo Banco, quando for o caso.  
  
13.7 MONTAGEM de divisória naval com vidro (reaproveitada)  

a- Será medido por área de divisória naval reaproveitada montada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
montagem e fixação de divisória naval reaproveitada, com a infraestrutura necessária para passagem de 
instalações elétrica/lógica/telefonia, conforme indicado em projeto.   

13.8 MONTAGEM de divisórias (cega, vidro ou tecido)  

a- Será medido por área de divisória naval reaproveitada montada (m²).  
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b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
montagem e fixação de divisória (cega, vidro ou tecido) reaproveitada, com a infraestrutura necessária para 
passagem de instalações elétrica/lógica/telefonia, conforme indicado em projeto.   

13.9 MONTAGEM de estação de guichê de caixa ou mesa guichê  

a- Será medido por unidade de mobiliário montado (unid).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião, ou mesa e estação de atendimento ou armários baixo e 
alto, com a infraestrutura necessária para passagem de instalações elétrica/lógica/telefonia, conforme indicado 
em projeto.   

13.10 MONTAGEM de estação de trabalho ou mesa de reunião  

a- Será medido por unidade de mobiliário montado (unid).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião, ou mesa e estação de atendimento ou armários baixo e 
alto, com a infraestrutura necessária para passagem de instalações elétrica/lógica/telefonia, conforme indicado 
em projeto.   

13.11 MONTAGEM de mesa e estação de atendimento ou armários baixo e alto  

a- Será medido por unidade de mobiliário montado (unid).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião, ou mesa e estação de atendimento ou armários baixo e 
alto, com a infraestrutura necessária para passagem de instalações elétrica/lógica/telefonia, conforme indicado 
em projeto.   

13.12 MONTAGEM de porta de divisórias (cega, vidro)  

a- Será medido por unidade de porta montada (unid).  

b- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e da mão-de-obra necessária para a 
montagem de porta de divoria naval reaproveitada, conforme indicado em projeto.   

13.13 PAINEL DE FUNDO CAFÉ revestido em lâmina pré-composta Tipo Cherry (linha Alpi), 
Marca Sayerlack ou ref. SLC-106/CEC, Tipo Cedro Catedral, Marca Selectas ou similar, 
ambas com verniz 5%brilho, colada com cascorez extra à base de água em placas de MDF 
18mm cru, estrutura interna em sarrafiado(grade) de madeira maciça tipo Pinus tratada em 
tarugos 100x25mm (até uma altura máxima de 3 metros ou até altura do rebaixo do forro da 
área das células, no caso de pédireito duplo). (tratamento acústico, dimensões e detalhes 
conforme Projeto)    
a-  Será medido pela área de painel completo instalado (m²).  

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS -  Sistema 

formado por:   

- Painel em placas de MDF 18 mm, revestidas em lâmina pré-composta, esp. mínima 0,55 mm, ref. BA-1600G, 
Tipo Cherry, Marca Sayerlack ou ref. SLC-106/CEC, Tipo Cedro Catedral, Marca Selectas ou similar, ambas 
com verniz 5% brilho a base de água.   

- Possui iluminação indireta por trás do painel por mangueira de LED 600 lumens ou ainda com lâmpadas 
fluorescentes de equivalente luminosidade.   

- Caixa recuada em MDF 18 mm, com revestimento em laminado melamínico de Alta Pressão (AP) ref.: L121 
Preto (RU Rústico) da Fórmica ou PP15 Preto Pertech (NT Naturele) ou similares.   

- Vidro temperado incolor 8 mm, acabamento lapidado, fixado com prolongador em aço inox 304 polido, com 
aplicação de película decorativa por cima - o arquivo digital da mídia será fornecido pelo Banco do Brasil - 
contornado por perfil plástico com LED SMD para vidro – Marca Lumitek ou similar, branco quente (BQ-3000K) 
ligar em fonte de 12 volts corrente contínua.  

COMPOSIÇÃO  

PAINEL DE MADEIRA  
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- Painel em placas de MDF 18 mm, revestidas em lâmina pré-composta, esp. mínima 0,55 mm, ref. BA-1600G, 
Tipo Cherry, Marca Sayerlack ou ref. SLC-106/CEC, Tipo Cedro Catedral, Marca Selectas ou similar, ambas 
com verniz 5% brilho a base de água. Deve ser colado com Cascorex extra à base de água em placas de MDF 
18 mm cru.   

- Estrutura interna em sarrafiado (grade) de madeira maciça tipo Pinus tratada em tarugos 100 x 25 mm (até 
uma altura máxima de 3 metros ou até altura do rebaixo do forro da área das células, no caso de pé direito 
duplo), fixados à parede/divisória. Bits 7 x 3 mm com acabamento de topo e borda em perfil PVC 0,7 mm mesmo 
padrão amadeirado.   

- A lâmina deverá ser aplicada mantendo linhas predominantes do madeirado no sentido horizontal.   

- A iluminação indireta por trás do painel deverá ser realizada por mangueira de LED 600 lumens ou ainda com 
lâmpadas fluorescentes de equivalente luminosidade. Deve ser fixada com abraçadeira de pressão fixada com 
parafuso a cada 40 cm.  

- Está apoiada sobre base recuada, em tubo retangular de metalon em aço galvanizado com pintura eletrostática 
epóxi texturizada na cor preta, acabamentos meia esquadria, dim. 100x50mm, Marca Gerdau ou similar;  

- Parede em gesso acartonado a ser construída deverá apresentar-se tratada acusticamente, executada em 
gesso acartonado em enchimento em lã mineral Knauff ou similar. Nas situações de paredes/divisórias 
préexistentes, o referido tratamento acústico (enchimento em lã mineral) dar-se-á entre o painel de madeira e a 
parede.  

CAIXA RECUADA COM VIDRO  

- Contorno da caixa recuada e fundo em MDF 18 mm, com revestimento em laminado melamínico de Alta 
Pressão (AP) ref.: L121 Preto (RU Rústico) da Fórmica ou PP15 Preto Pertech (NT Naturele) ou similares.   

- Vidro temperado incolor 8 mm, acabamento lapidado, fixado com prolongador em aço inox 304 polido, Padrão 
Ref.: Fs 0557 / 8" x 25 mm - 01.38.400 – marca Glass Vetro ou similar, com aplicação de película decorativa por 
cima – o arquivo digital da mídia será fornecido pelo Banco do Brasil, contornado por perfil plástico com LED 
SMD para vidro - Marca Lumitek ou similar, branco quente (BQ-3000K) ligar em fonte de 12 volts corrente 
contínua.  

  

13.14 PAINEL VIDEO WALL ESTILO 2.0  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

OPÇÃO 1: O espaço para o video-wall deve ser dividido em 4 (quatro) grandes quadros para suporte de 
equipamento conjugado em 4 telas de 46” ou 47” (conforme Projeto) Sistema formado por:  

Parte Frontal / Lateral:   Paineis em vidro serigrafado 10mm na cor Azul Estilo - Pantone 7463 - C, acabamento 
lapidado, fixado com cola cascorex extra à base d'água sobre MDF BP 12mm, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão (BP) Ref.: Azul do Chile, Linha Cores, Marca Masisa ou similar; Topos revestidos 
em fita de bordo PVC 1 mm na cor do laminado.  

Painel central com TV's ou Video Wall instalados sobre painel em MDF de 12mm revestido em laminado 
melamínico de alta pressão (AP), REF.L121 (RU Rústico) da Fórmica, ou PP15 Preto Pertech(NT Naturele) ou 
similares. Bordas e topos revestidos em fita de bordo PVC 1mm ref.L121 Preto (TX texturizado) ou Proadec 
Black 2110 ou similares. O laminado deve ser aplicado mantendo linhas predominantes horizontais. Lateral da 
caixa recuada em painel em MDF   

12mm revestido em laminado melamínico de alta pressão (AP), REF.L121 (RU Rústico) da Fórmica,ou PP15 
Preto Pertech(NT Naturele) ou similares. Bordas e topos revestidos em fita de bordo PVC 1mm ref.L121 Preto 
(TX texturizado) ou Proadec Black 2110 ou similares.  

Chapa metálica, para fechametno lateral, de 1,8mm pintada na cor Preta com profundidade de 28 cm, fixada na 
parede com Dobradiça Piano em inox de 40 mm de aba e 1,20 mm de espessura, fixada com parafusos 2,2x12 
na cor Preta. Estrutura de suporte para o videowall montada no local pela empresa responsável pelo 
fornecimento e instalação com profundidade máxima de 15 cm.  

O painel é dotado de recursos para passagem de fiação e alimentação elétrica e lógica.  

Acabamento junto ao forro, recuado, em tubo retangular de metalon em aço galvanizado com pintura 
eletrostática epóxi texturizada na cor preta, acabamentos meia esquadria, dim. 40x50mm, Marca Gerdau ou 
similar.  

Possui portas basculantes com pistão a gás para portas basculantes 80º a 110º graus Ref.: Zitto FGV Técnica 
Nacional; sistema de amortecimento de portas no fechamento com mesma referência. Gaveta deslizante com 
corrediça telescópicas de esferas Ref.;TT45 FGV Técnica Nacional ou semelhante; Fecho tipo toque chaveado 
para acesso ao DVD. Está apoiado sobre base recuada, em tubo retangular de metalon em aço galvanizado 



97  

com pintura eletrostática epóxi texturizada na cor preta, acabamentos meia esquadria, dim. 40x50mm, Marca 
Gerdau ou similar, Dimensões: conforme especificado em Projeto.  

OPÇÃO 2: O espaço para o video-wall deve ser dividido em 4 (quatro) grandes quadros para suporte de 
equipamento conjugado em 1 (uma) tela de 46” ou 47” (conforme Projeto). Segue mesmas especificações da 
Opção 1, observandose as dimensões em Projeto.  

Importante confirmar a dimensão dos aparelhos a serem utilizados antes da execução do Painel.  

a- Será medido por área de painel vídeo wall  executado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento do painel vídeo wall com todos os materiais, conforme dimensões 
especificados em projeto. Remunera também a mão de obra para instalação, executada por empresa 
especializada, e equipamento e demais acessórios necessários para a completa instalação  

13.22 PÓRTICO PRIVATE estrutura em madeira maciça  revestida em lâmina de madeira natural 
pré-composta tipo Imbuia escura, vidro temperado, e= 15 mm, liso e pintado jateado em esmalte 
PU texturizado fosco, assinatura em letra caixa de 50 mm, em chapa de aço galvanizada com 
pintura automotiva dourada - demais especificações conforme manual.  

a- Será medido por unidade de pórtico instalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento do pórtico com todos os materiais especificados em projeto. 
Remunera também a mão de obra para instalação, executada por empresa especializada, e equipamento e 
demais acessórios necessários para a completa instalação  

COMPOSIÇÃO  

- Estrutura externa: placas de MDF de 10mm com revestimento em laminado tipo madeira Imbuia escura;  

- Estrutura interna: ripas de madeira, dimensões indicadas em Projeto  

- Travamento; peças em MDF 30mm;  

- Vidro temperado liso e acidado de 15mm;  

- Luminárias: de embutir para lâmpadas halógenas instaladas em prancha de MDF de 10mm, conforme 
detalhado em anexo. Prever pontos de elétrica para a sua instalação.  

- Logomarca e texto: grafema do Banco do Brasil e assinatura Private em letras caixa 50mm em chapa metálica 
de 1 ,5mm dourada;  

Detalhes e dimensões especificadas em Projeto.  

14    SERRALHERIA  

NORMAS  

Conforme P-14.AAA.01, P-14.AAA.02, P-14.AAA.03, P-14.AÇO.01, P-14.AÇO.02 e P-14 .AÇO.10, P-14.ALU.01 
e P14.ALU.02.  do Caderno Geral de Encargos/1985, e NBR 9050/2004   

ESQUADRIAS DE FERRO  

14.15 JANELA basculante em aço, sem vidros, sob medida  
a- Será medido por área, na projeção vertical, de janela instalada (m²).   

b- O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfis em "L" e 
"T", e=1/8", tratamento anticorrosivo e pintura esmalte sintético com pistola; argamassa de cimento e areia, traço 
1:3, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da janela.  

14.14 JANELA de correr, em aço, sem vidros, sob medida  

a- Será medido por área, na projeção vertical, de janela instalada (m²).   

b- O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com subdivisões, sob medida, em 
perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, tratamento anticorrosivo e pintura esmalte sintético com pistola; 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da 
janela.  

14.16 JANELA tipo Maxim Ar em aço, sem vidros, sob medida  

a- Será medido por área, na projeção vertical, de janela instalada (m²).   
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b- O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo maximar, sob medida, em perfis de chapa 
dobrada de ferro nº 14 MSG, tratamento anticorrosivo e pintura esmalte sintético com pistola; argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da janela.  

PORTAS DE FERRO  

NORMAS  

Conforme P-14.  

14.38 PORTA em chapa de ferro para instalação na tesouraria, ou porta de acesso externo, inclui 2 
fechaduras tipo tetra, dobradiças, batente e puxador.   
  

- Material: chapa de aço 14MSG (padrão).  

- Modelo: conforme documento anexo  

- Tratamento/acabamento: anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético ref. Cor; cinza office gray PP25 
(Pertech), acabamento acetinado  

- Fabricação sob encomenda  

- Tipo: abertura 90°  

- Dimensões: conforme projeto.  

- Complemento: instalação de 2 fechaduras tipo tetra e um puxador metálico de ambos os lados da porta.  

- Detalhamento: tubo metalon (seção quadrada) 1”x1” e (seção retangular)1”x2”, barra de ferro CA50 diâmetro 
de 8mm, puxador tipo alavanca, Fechadura tipo tetra fixada em 2 pontos da porta.  

 APLICAÇÃO:   

- Acesso à tesouraria ou porta de segundária para acesso externo, conforme indicado em projeto de arquitetura. 

a-  Será medido por área de porta instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da porta de ferro em chapa de aço 14 (MSG) sob medida, abertura 90º, 
dimensões conforme indicado em projeto, requadro para a estrutura da folha da porta: tubo metalon (seção 
quadrada) 1”x1” e tubo metalon (seção retangular 1”x2”), barra de ferro CA50, diâmetro de 8 mm,  puxador tipo 
alavanca (maçaneta), 2 fechaduras tipo treta, tratamento anticorrosivo e pintura esmalte sintético (ref.cor: cinza 
office gray PP25 (Pertech), batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); dobradiças, 
trincos, compatíveis com as dimensões da porta. Remunera ainda cimento, areia, materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente e arremates de acabamento. 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  

14.12 JANELA FIXA em alumínio anodizado, sob medida  

a- Será medido por área de janela instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de janela fixa, inclusive contramarco, sob medida, em perfis de 
alumínio anodizado natural L 25; argamassa de cimento e areia, traço 1:3; acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação completa da janela.  

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  

1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar 
cunhas.  

2) Acertar o prumo e o nível da peça.  

3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa 
(uma parte de cimento para três de areia).  

4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.  

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa.  

6) Quando terminar o acabamento, fixar a janela, que é parafusada no contramarco.  

7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peças fora de esquadro irá gerar 
problemas de infiltração de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.  

14.13 JANELA MAXIM-AR em alumínio anodizado, sob medida  

a- Será medido por área de janela instalada (m²).  
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b- O item remunera o fornecimento de janela maxim-ar, inclusive contramarco, sob medida, em perfis de 
alumínio anodizado natural L 25; argamassa de cimento e areia, traço 1:3; acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação completa da janela.  

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  

1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar 
cunhas.  

2) Acertar o prumo e o nível da peça.  

3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa 
(uma parte de cimento para três de areia).  

4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.  

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa.  

6) Quando terminar o acabamento, fixar a janela, que é parafusada no contramarco.  

7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peças fora de esquadro irá gerar 
problemas de infiltração de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.  

14.11 JANELA DE CORRER em alumínio anodizado, sob medida  

a- Será medido por área de janela instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de janela de correr, inclusive contramarco, sob medida, em perfis de 
alumínio anodizado natural L 25; argamassa de cimento e areia, traço 1:3; acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação completa da janela.  

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  

1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar 
cunhas.  

2) Acertar o prumo e o nível da peça.  

3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa 
(uma parte de cimento para três de areia).  

4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.  

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa.  

6) Quando terminar o acabamento, fixar a janela, que é parafusada no contramarco.  

7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peças fora de esquadro irá gerar 
problemas de infiltração de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.  

PORTAS DE ALUMÍNIO  

14.40 PORTA DE ABRIR, tipo veneziana, em alumínio anodizado, sob medida  
a- Será medido por área de porta de alumínio instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da porta, batentes e guarnição/vista, sob medida, em alumínio 
anodizado L 30, inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação 
completa do caixilho.  

14.41 PORTA/PORTINHOLA em alumínio anodizado, sob medida  

a- Será medido por área de porta de alumínio instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento da portinhola e batentes, sob medida, em alumínio anodizado L 16; 
inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do 
caixilho.  

CORRIMÃOS  

14.21 CORRIMÃO tubular em aço galvanizado Ø=1 1/2", fixado à parede através de chapa metálica e 
parafusos, inclusive pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo (óxido de ferro)  
- Material: tubos em aço galvanizado  
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- Dimensões: Tubos Diâmetros de 1 ½” cm, soldados na chapa 14 e soldados na chapa 12 parafusada na 
alvenaria com espaço livre mínimo de 4,0 cm entre a parede e o corrimão;  - Altura: 0,92 e 0,70 m, cfe. Item 
6.7.1.6 da NBR 9050/2004  

- Fixação através de suportes metálicos chumbados, parafusados ou soldados diretamente na alvenaria e/ou 
na estrutura da escada, conforme detalhe em projeto.   

- Montantes fixados através de flanges metálicas parafusadas diretamente na alvenaria e/ou na estrutura da 
escada, conforme detalhe em projeto.   

- Acabamento - pintura esmalte sintético, aplicada com pistola, sobre fundo anti-corrosivo.  

EXECUÇÃO  

- Empunhadura:  Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão. Quando 
embutidos na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior 
da reentrância   

- Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término 
da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, 
onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito 
ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter 
acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem 
protuberâncias   

- Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do piso, medidos de sua 
geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do 
piso, medidos da geratriz superior.  

- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas,  

- Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessária 
a instalação de corrimão intermediário. Os corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando 
o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término 
de um segmento e o início do seguinte ACESSÓRIOS:  

- Aplicar, no corrimão da rampa, anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 
m antes das extremidades, sem arestas cortantes, cfe. item 5.12 da NBR 9050/2004.   a- Será medido pelo 
comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galnanizado, diâmetro de 1 
½”, sem arestas vivas, soldados na chapa 14 parafusada na alvenaria com espaço livre mínimo de 4,0 cm entre 
a parede e o corrimão, permitindo boa empunhadura e deslizamento; acabamento natural ou escovado, inclusive 
acessórios, suportes e flanges metálicas; alturas do piso acabado até o extremo superior do tubo (geratriz 
superior) conforme indicado em projeto, remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão-de-
obra especializada para instalação do corrimão, conforme determina a NBR 9050 , NBR 9077 e NBR  14718.  

14.22 CORRIMÃO tubular duplo em aço galvanizado Ø=1 1/2", soldado em pilaretes de aço galvanizado 
de Ø=1 1/2", fixado no piso através de chapa metálica e parafusos, inclusive pintura esmalte sobre fundo 
anticorrosivo ( óxido de ferro )  

- Material: tubos em aço galvanizado  

- Dimensões: Tubos Diâmetros de 1 ½” cm, soldados na chapa 14 e soldados na chapa 12 parafusada na 
alvenaria com espaço livre mínimo de 4,0 cm entre a parede e o corrimão;  - Altura: 0,92 e 0,70 m, cfe. Item 
6.7.1.6 da NBR 9050/2004  

- Fixação através de suportes metálicos chumbados, parafusados ou soldados diretamente na alvenaria e/ou 
na estrutura da escada, conforme detalhe em projeto.   

- Montantes fixados através de flanges metálicas parafusadas diretamente na alvenaria e/ou na estrutura da 
escada, conforme detalhe em projeto.   

- Acabamento - pintura esmalte sintético, aplicada com pistola, sobre fundo anti-corrosivo  

EXECUÇÃO  

- Empunhadura:  Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão. Quando 
embutidos na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior 
da reentrância   

- Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término 
da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, 
onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito 
ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter 
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acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem 
protuberâncias   

- Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do piso, medidos de sua 
geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do 
piso, medidos da geratriz superior.  

- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas,  

- Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessária 
a instalação de corrimão intermediário. Os corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando 
o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término 
de um segmento e o início do seguinte  

ACESSÓRIOS:  

- Aplicar, no corrimão da rampa, anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 
m antes das extremidades, sem arestas cortantes, cfe. item 5.12 da NBR 9050/2004.   a- Será medido pelo 
comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 
½”, sem arestas vivas, soldados na chapa 14 parafusada na alvenaria com espaço livre mínimo de 4,0 cm entre 
a parede e o corrimão, permitindo boa empunhadura e deslizamento; acabamento natural ou escovado, inclusive 
acessórios, suportes e flanges metálicas; alturas do piso acabado até o extremo superior do tubo (geratriz 
superior) conforme indicado em projeto, remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão-de-
obra especializada para instalação do corrimão, conforme determina a NBR 9050 , NBR 9077 e NBR  14718.  

14.19 CORRIMÃO tubular em AÇO INOX diâmetro Ø=1 1/2", fixado em parede    
  

- Material: tubos em aço inox   

- Dimensões: Tubos Diâmetros de 1 ½” cm, soldados na chapa 14 e soldados na chapa 12 parafusada na 
alvenaria com espaço livre mínimo de 4,0 cm entre a parede e o corrimão;  - Altura: 0,92 e 0,70 m, cfe. Item 
6.7.1.6 da NBR 9050/2004  

- Fixação através de suportes metálicos chumbados, parafusados ou soldados diretamente na alvenaria e/ou 
na estrutura da escada, conforme detalhe em projeto.   

- Montantes fixados através de flanges metálicas parafusadas diretamente na alvenaria e/ou na estrutura da 
escada, conforme detalhe em projeto.   

- Acabamento - natural / escovado  

EXECUÇÃO  

- Empunhadura:  Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão. Quando 
embutidos na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior 
da reentrância   

- Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término 
da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, 
onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito 
ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter 
acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem 
protuberâncias   

- Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do piso, medidos de sua 
geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do 
piso, medidos da geratriz superior.  

- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas,  

- Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessária 
a instalação de corrimão intermediário. Os corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando 
o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término 
de um segmento e o início do seguinte ACESSÓRIOS:  

- Aplicar, no corrimão da rampa, anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 
m antes das extremidades, sem arestas cortantes, cfe. item 5.12 da NBR 9050/2004.  a-  Será medido pelo 
comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).  
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b-  O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 
18.8, diâmetro de 1 ½”, sem arestas vivas, soldados na chapa 14 parafusada na alvenaria com espaço livre 
mínimo de 4,0 cm entre a parede e o corrimão, permitindo boa empunhadura e deslizamento; acabamento 
natural ou escovado, inclusive acessórios, suportes e flanges metálicas; alturas do piso acabado até o extremo 
superior do tubo (geratriz superior) conforme indicado em projeto, remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e mão-de-obra especializada para instalação do corrimão, conforme determina a NBR 9050, NBR 
9077 e NBR 14718.  

  

14.20 CORRIMÃO tubular duplo em AÇO INOX diâmetro Ø=1 1/2", soldado em pilaretes de aço inox de 
Ø=1 1/2", fixado no piso  
  

- Material: tubos em aço inox   

- Dimensões: Tubos Diâmetros de 1 ½” cm, soldados na chapa 14 e soldados na chapa 12 parafusada na 
alvenaria com espaço livre mínimo de 4,0 cm entre a parede e o corrimão;  - Altura: 0,92 e 0,70 m, cfe. Item 
6.7.1.6 da NBR 9050/2004  

- Fixação através de suportes metálicos chumbados, parafusados ou soldados diretamente na alvenaria e/ou 
na estrutura da escada, conforme detalhe em projeto.   

- Montantes fixados através de flanges metálicas parafusadas diretamente na alvenaria e/ou na estrutura da 
escada, conforme detalhe em projeto.   

- Acabamento - natural / escovado  

  
EXECUÇÃO  

  

- Empunhadura:  Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão. Quando 
embutidos na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior 
da reentrância   

- Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término 
da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, 
onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito 
ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter 
acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem 
protuberâncias   

- Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do piso, medidos de sua 
geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do 
piso, medidos da geratriz superior.  

- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas,  

- Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessária 
a instalação de corrimão intermediário. Os corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando 
o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término 
de um segmento e o início do seguinte ACESSÓRIOS:  

- Aplicar, no corrimão da rampa, anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 
m antes das extremidades, sem arestas cortantes, cfe. item 5.12 da NBR 9050/2004.   a- Será medido pelo 
comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 
18.8, diâmetro de 1 ½”, sem arestas vivas, soldados na chapa 14 parafusada na alvenaria com espaço livre 
mínimo de 4,0 cm entre a parede e o corrimão, permitindo boa empunhadura e deslizamento; acabamento 
natural ou escovado, inclusive acessórios, suportes e flanges metálicas; alturas do piso acabado até o extremo 
superior do tubo (geratriz superior) conforme indicado em projeto, remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e mão-de-obra especializada para instalação do corrimão, conforme determina a NBR 
9050, NBR 9077 e NBR 14718.  

  

14.30 a 14.32 GUARDA CORPO em tubo de AÇO GALVANIZADO, com ou sem corrimão (simples ou 
duplo), inclusive pintura esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo (óxido de ferro), conforme projeto 
e em conformidade com NBR  
  

- MATERIAL: tubo em aço galvanizado  
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- Diâmetro:  1 1/2" ou conforme indicado em projeto  

- Fixação: Base flangeada em chapa de aço em aço 60mm x 10mm, e=1/4", com furos de 8mm para chumbador 
URXS-  

14 da Tecnart ou similar  

- Fechamento vertical conforme indicado em projeto  

- Revestimento/acabamento: fundo antioxidante e pintura esmalte sintético cor alumínio, ou natural.  

a- Será medido pelo comprimento de guarda-corpo, instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituído por: montantes verticais, com 
espaçamento de acordo com projeto, em aço galvanizado com Ø=1 1/2"; base flangeada em chapa de aço 
60mm x 10mm, e=1/4", com furos de 8mm para chumbador URXS-14 da Tecnart ou similar; fechamento vertical 
conforme projeto; inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do guarda-
corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também acabamento com 
pintura em esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo (óxido de zinco).  

14.27 a 14.29 GUARDA CORPO em tubo de AÇO INOX, com ou sem corrimão (simples ou duplo), 
conforme projeto e em conformidade com NBR  

  

- MATERIAL: tubo em aço inox  

- Diâmetro:  1 1/2" ou conforme indicado em projeto  

- Fixação: Base flangeada em chapa de aço inox 60mm x 10mm, e=1/4", com furos de 8mm para chumbador 
URXS-14 da  
Tecnart ou similar  

- Fechamento vertical conforme indicado em projeto  

- Acabamento - natural / escovado  

a- Será medido pelo comprimento de guarda-corpo, instalado (m).  

b- O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituído por: montantes verticais, com 
espaçamento de acordo com projeto, em aço inox com Ø=1 1/2"; base flangeada em chapa de aço 60mm x 
10mm, e=1/4", com furos de 8mm para chumbador URXS-14 da Tecnart ou similar; fechamento vertical 
conforme projeto; inclusive acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação completa do guarda-corpo, 
conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718.   

14.24 GRADE de ferro, tipo BRISE, em tubo tipo metalon 30x70 mm, na horizontal, e 70x70 mm, na 
vertical, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura, colocação e acabamento  
  

a- Será medido pela área de grade de ferro instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de grade de ferro galvanizado, em tubos de metalon 30x70 mm 
(e=1,5 mm) e 70x70 mm (e=2,0 mm) conforme projeto padrão BB, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação completa da grade, arremate de acabamento, tratamento anticorrosivo e pintura 
em esmalte sintético, ref. Cor cinza office gray PP25 (Pertech).  

14.25 GRADE de proteção com requadro em ferro chato (1" x 1/4") e reforços centrais em ferro redondo 
(Ø=1/2"), colocação e acabamento  
  

  

a- Será medido pela área de grade de ferro de proteção instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de grade de ferro de proteção, com requadro e reforços centrais 
horizontais em ferro chato 1" x 1/4" a cada 700 mm, e reforços centrais verticais em ferro redondo Ø 1/2" a 
cada 70 mm, conforme indicado em projeto, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação 
completa da grade, arremate de acabamento, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético, ref. Cor 
cinza office gray PP25 (Pertech ).  

14.26 GRADE de proteção com requadro em cantoneira (1 1/2 x 1/4") e preenchimento com tela em aço 
galvanizado, malha 1"x1", colocação e acabamento  
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a- Será medido pela área de grade de ferro com tela de proteção instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de grade de ferro de proteção, requadro e reforços centrais, na 
horizontal, em ferro chato 1" x 1/4" a cada 700 mm, e reforços centrais, na vertical, em ferro redondo Ø 1/2" a 
cada 70 mm, com tela de proteção em arame de aço galvanizado, fio 10 e espaçamento de 2,5 cm, ou conforme 
indicado em projeto, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da grade, 
arremate de acabamento, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético, ref. Cor cinza office gray 
PP25 (Pertech).  

  

14.1 ALÇAPÃO de ferro sob encomenda, colocação, acabamento e trinco com cadeado  

a- Será medido por unidade instalada.  

b- O item remunera o fornecimento de alçapão constituído por: tampa em chapa de aço nº 14(MSG), 
galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/8"; 
suporte externo em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/4";dobradiças em perfis chatos de 1" x 1/4", 
com rebite de aço, diâmetro de 6 mm (1/4"), gancho portacadeado em aço galvanizado, com diâmetro de 9 mm 
(3/8"); cadeados em latão maciço com ganchos em aço temperado de 35 mm, materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação completa da tampa. O item remunera também o fornecimento de materiais 
e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou 
corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da 
Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Não remunera arremates de acabamento.  

14.33 MASTRO para bandeira fixado na alvenaria da fachada  

  

- Tipo: Perfil cônico  

- Material: Aço galvanizado zincado a fogo tipo “Conipost”  

- Fabricante: Conipost Postes Metálicos e Acessórios Ltda ou similar.  

- Suporte: de aço, chumbadores e demais detalhes construtivos executados conforme projeto -  Altura: 6 m do 
piso ou em base de concreto -  Pintura: Esmalte poliuretano.  

- Observações: Roldanas especiais, na parte superior para manobra da driça da bandeira e, na parte inferior, 
dispositivo especial para retesar e prender. Driça de alumínio, com alma de cânhamo, de 3,17mm de diâmetro.  

a- Será medido por mastro instalado (un).  

b- O item remunera o fornecimento de mastro em aço galvanizado, zincado a fogo, suporte de aço, 
chumbadores, conjunto para içamento e suspensão com duas roldanas especiais, driça de alumínio, com alma 
de cânhamo, de 3,,17 mm de diâmetro, materiais acessórios, equipamento e mão-de-obra necessária para a 
instalação de mastro em parede de alvenaria; remunera também a execução dos serviços de limpeza.  

14.34 MASTRO para bandeira fixado em base de concreto  

- Tipo: Perfil cônico  

- Material: Aço galvanizado zincado a fogo tipo “Conipost”  

- Fabricante: Conipost Postes Metálicos e Acessórios Ltda ou similar.  

- Suporte: de aço, chumbadores e demais detalhes construtivos executados conforme projeto -  Altura: 6 m do 
piso ou em base de concreto -  Pintura: Esmalte poliuretano.  

- Observações: Roldanas especiais, na parte superior para manobra da driça da bandeira e, na parte inferior, 
dispositivo especial para retesar e prender. Driça de alumínio, com alma de cânhamo, de 3,17mm de diâmetro.  

a- Será medido por mastro instalado (un).  

b- O item remunera o fornecimento de mastro em aço galvanizado, zincado a fogo, suporte de aço, 
chumbadores, conjunto para içamento e suspensão com duas roldanas especiais, driça de alumínio, com alma 
de cânhamo, de 3,,17 mm de diâmetro, materiais acessórios, equipamento e mão-de-obra necessária para a 
instalação de mastro em parede de alvenaria ou em base de concreto, traço e profundidade indicado em projeto, 
com acabamento desempenado; remunera também a execução dos serviços de limpeza, escavação, 
regularização e compactação do terreno, quando em piso,  instalação completa dos acessórios e limpeza final 
do terreno.  

14.18 Chapa metálica inox, cortada, 400 x 900 mm, p/ portas de sanitarios de deficiente  
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- Material: Chapa de aço lisa  # 18 (e=1,27 mm )  

- Dimensões: 40 x 90 cm ou conforme definido em projeto  

- Fixação: adesivo acrílico/cola de contato  

- Tratamento/acabamento: Aço inox  

APLICAÇÃO  

- Nas portas(dois lados) das instalações sanitárias acessíveis a serem criadas e nas portas das instalações 
sanitárias que já foram adaptadas a portadores de necessidades especiais, conforme item 6.9.2.3 da NBR 
9050/2004. a- Será medido por área superfície revestida com chapa metálica instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de chapa de aço lisa # 18, materiais acessórios, equipamentos e mão-de-
obra necessária para a instalação nas duas faces das portas, nas dimensões 40 x 90 cm ou definidas em projeto.  

  

14.10 BRISE em alumínio MICROPERFURADO com estrutura, cor e dimensões conforme projeto, 
horizontal ou vertical, instalado em fachadas - inclui instalação  
  

- Referência projeto: Vista da fachada principal  

- Marca: Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente  

- Modelo: Brise modelo SL4   

- Cor: Alumínio puro 7221 ou conforme projeto  

- Acabamento: Nas duas faces com pintura “primer” e tinta à base de poliéster Estrutura:   

- Tubo metálico pintado na mesma cor do brise. Conforme recomendado pelo fabricante.  

- Fixação: Com chumbador mecânico de ½” na estrutura na fachada. - Tratamento/acabamento: pintura na cor 
prata/alumínio.  

Recomendações:   

- Instalar sem espaçador, fixos na estrutura, na mesma direção e sentido, se não haverá diferença na reflexão 
das cores. Deve-se tirar o filme protetor logo após a instalação para que não permaneçam resíduos de cola no 
painel. Recomenda-se para limpeza e manutenção usar um pano embebido em água misturada com detergente 
ou sabão  neutro. Os painéis devem ser armazenados paralelos na posição vertical, não deve ser colocado 
horizontalmente pois podem causar deformações. Seguir todas as orientações do fabricante. a-  Será medido 
pela área de brise instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de brise, referência Modelo SL4, da Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente, 
estrutura em tubo metálico fixado com chumbador mecânico de ½ “, cor: alumínio.  

Estão inclusos também o translado interno ao local da prestação do serviço, o fornecimento de todo o ferramental 
e equipamentos apropriados, e a mão-de-obra especializada para execução dos serviços, conforme 
especificações do fabricante e projeto, inclusive instalação de estrutura auxiliar.  

14.6 BRISE em alumínio LISO com estrutura, cor e dimensões conforme projeto, horizontal ou vertical, 
instalado em fachadas - inclui instalação  
  
- Referência projeto: Vista da fachada principal  

- Marca: Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente  

- Modelo: Brise modelo SL4   

- Cor: Alumínio puro 7221 ou conforme projeto  

- Acabamento: Nas duas faces com pintura “primer” e tinta à base de poliéster Estrutura:   

- Tubo metálico pintado na mesma cor do brise. Conforme recomendado pelo fabricante.  

- Fixação: Com chumbador mecânico de ½” na estrutura na fachada. - Tratamento/acabamento: pintura na cor 
prata/alumínio.  

Recomendações:   

- Instalar sem espaçador, fixos na estrutura, na mesma direção e sentido, se não haverá diferença na reflexão 
das cores. Deve-se tirar o filme protetor logo após a instalação para que não permaneçam resíduos de cola no 
painel. Recomenda-se para limpeza e manutenção usar um pano embebido em água misturada com detergente 
ou sabão neutro. Os painéis devem ser armazenados paralelos na posição vertical, não deve ser colocado 
horizontalmente pois podem causar deformações. Seguir todas as orientações do fabricante. a-  Será medido 
pela área de brise instalado (m²).  
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b- O item remunera o fornecimento de brise, referência Modelo SL4, da Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente, 
estrutura em tubo metálico fixado com chumbador mecânico de ½ “, cor: alumínio.  

Estão inclusos também o translado interno ao local da prestação do serviço, o fornecimento de todo o ferramental 
e equipamentos apropriados, e a mão-de-obra especializada para execução dos serviços, conforme 
especificações do fabricante e projeto, inclusive instalação de estrutura auxiliar.  

  

14.9 BRISE em alumínio MICROPERFURADO com estrutura, cor e dimensões conforme projeto, 
horizontal ou vertical, instalado em fachadas - inclui instalação  
  

- Referência projeto: Vista da fachada principal  

- Marca: Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente  

- Modelo: Brise modelo H2   

- Cor: Alumínio puro 7221 ou conforme projeto  

- Acabamento: Nas duas faces com pintura “primer” e tinta à base de poliéster Estrutura:   

- Tubo metálico pintado na mesma cor do brise. Conforme recomendado pelo fabricante.  

- Fixação: Com chumbador mecânico de ½” na estrutura na fachada. - Tratamento/acabamento: pintura na cor 
prata/alumínio.  

Recomendações:   

- Instalar sem espaçador, fixos na estrutura, na mesma direção e sentido, se não haverá diferença na reflexão 
das cores. Deve-se tirar o filme protetor logo após a instalação para que não permaneçam resíduos de cola no 
painel. Recomenda-se para limpeza e manutenção usar um pano embebido em água misturada com detergente 
ou sabão  neutro. Os painéis devem ser armazenados paralelos na posição vertical, não deve ser colocado 
horizontalmente pois podem causar deformações. Seguir todas as orientações do fabricante. a-  Será medido 
pela área de brise instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de brise, referência Modelo H2, da Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente, 
estrutura em tubo metálico fixado com chumbador mecânico de ½ “, cor: alumínio.  

Estão inclusos também o translado interno ao local da prestação do serviço, o fornecimento de todo o ferramental 
e equipamentos apropriados, e a mão-de-obra especializada para execução dos serviços, conforme 
especificações do fabricante e projeto, inclusive instalação de estrutura auxiliar.  

14.5 BRISE em alumínio LISO com estrutura, cor e dimensões conforme projeto, horizontal ou vertical, 
instalado em fachadas - inclui instalação  
  
- Referência projeto: Vista da fachada principal  

- Marca: Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente  

- Modelo: Brise modelo H 2  

- Cor: Alumínio puro 7221 ou conforme projeto  

- Acabamento: Nas duas faces com pintura “primer” e tinta à base de poliéster Estrutura:   

- Tubo metálico pintado na mesma cor do brise. Conforme recomendado pelo fabricante.  

- Fixação: Com chumbador mecânico de ½” na estrutura na fachada. - Tratamento/acabamento: pintura na cor 
prata/alumínio.  

Recomendações:   

- Instalar sem espaçador, fixos na estrutura, na mesma direção e sentido, se não haverá diferença na reflexão 
das cores. Deve-se tirar o filme protetor logo após a instalação para que não permaneçam resíduos de cola no 
painel. Recomenda-se para limpeza e manutenção usar um pano embebido em água misturada com detergente 
ou sabão neutro. Os painéis devem ser armazenados paralelos na posição vertical, não deve ser colocado 
horizontalmente pois podem causar deformações. Seguir todas as orientações do fabricante. a-  Será medido 
pela área de brise instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de brise, referência Modelo H2, da Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente, 
estrutura em tubo metálico fixado com chumbador mecânico de ½ “, cor: alumínio.  

Estão inclusos também o translado interno ao local da prestação do serviço, o fornecimento de todo o ferramental 
e equipamentos apropriados, e a mão-de-obra especializada para execução dos serviços, conforme 
especificações do fabricante e projeto, inclusive instalação de estrutura auxiliar.  
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14.7 BRISE em alumínio MICROPERFURADO com estrutura, cor e dimensões conforme projeto, 
horizontal ou  vertical, instalado em fachadas - inclui instalação  
  

- Referência projeto: Vista da fachada principal  

- Marca: Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente  

- Modelo: Brise modelo C23   

- Cor: Alumínio puro 7221 ou conforme projeto  

- Acabamento: Nas duas faces com pintura “primer” e tinta à base de poliéster Estrutura:   

- Tubo metálico pintado na mesma cor do brise. Conforme recomendado pelo fabricante.  

- Fixação: Com chumbador mecânico de ½” na estrutura na fachada. - Tratamento/acabamento: pintura na cor 
prata/alumínio.  

Recomendações:   

- Instalar sem espaçador, fixos na estrutura, na mesma direção e sentido, se não haverá diferença na reflexão 
das cores. Deve-se tirar o filme protetor logo após a instalação para que não permaneçam resíduos de cola no 
painel. Recomenda-se para limpeza e manutenção usar um pano embebido em água misturada com detergente 
ou sabão  neutro. Os painéis devem ser armazenados paralelos na posição vertical, não deve ser colocado 
horizontalmente pois podem causar deformações. Seguir todas as orientações do fabricante. a- Será medido 
pela área de brise instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de brise, referência Modelo C23, da Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente, 
estrutura em tubo metálico fixado com chumbador mecânico de ½ “, cor: alumínio.  

Estão inclusos também o translado interno ao local da prestação do serviço, o fornecimento de todo o ferramental 
e equipamentos apropriados, e a mão-de-obra especializada para execução dos serviços, conforme 
especificações do fabricante e projeto, inclusive instalação de estrutura auxiliar.  

14.3 BRISE em alumínio LISO com estrutura, cor e dimensões conforme projeto, horizontal ou vertical, 
instalado em fachadas - inclui instalação  
  
- Referência projeto: Vista da fachada principal  

- Marca: Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente  

- Modelo: Brise modelo C 23  

- Cor: Alumínio puro 7221 ou conforme projeto  

- Acabamento: Nas duas faces com pintura “primer” e tinta à base de poliéster Estrutura:   

- Tubo metálico pintado na mesma cor do brise. Conforme recomendado pelo fabricante.  

- Fixação: Com chumbador mecânico de ½” na estrutura na fachada. - Tratamento/acabamento: pintura na cor 
prata/alumínio.  

Recomendações:   

- Instalar sem espaçador, fixos na estrutura, na mesma direção e sentido, se não haverá diferença na reflexão 
das cores. Deve-se tirar o filme protetor logo após a instalação para que não permaneçam resíduos de cola no 
painel. Recomenda-se para limpeza e manutenção usar um pano embebido em água misturada com detergente 
ou sabão neutro. Os painéis devem ser armazenados paralelos na posição vertical, não deve ser colocado 
horizontalmente pois podem causar deformações. Seguir todas as orientações do fabricante. a- Será medido 
pela área de brise instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de brise, referência Modelo C23, da Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente, 
estrutura em tubo metálico fixado com chumbador mecânico de ½ “, cor: alumínio.  

Estão inclusos também o translado interno ao local da prestação do serviço, o fornecimento de todo o ferramental 
e equipamentos apropriados, e a mão-de-obra especializada para execução dos serviços, conforme 
especificações do fabricante e projeto, inclusive instalação de estrutura auxiliar.  

  

14.8 BRISE em alumínio MICROPERFURADO com estrutura, cor e dimensões conforme projeto, 
horizontal ou vertical, instalado em fachadas - inclui instalação  
  

- Referência projeto: Vista da fachada principal  

- Marca: Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente  

- Modelo: Brise modelo C 40  
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- Cor: Alumínio puro 7221 ou conforme projeto  

- Acabamento: Nas duas faces com pintura “primer” e tinta à base de poliéster Estrutura:   

- Tubo metálico pintado na mesma cor do brise. Conforme recomendado pelo fabricante.  

- Fixação: Com chumbador mecânico de ½” na estrutura na fachada. - Tratamento/acabamento: pintura na cor 
prata/alumínio.  

Recomendações:   

- Instalar sem espaçador, fixos na estrutura, na mesma direção e sentido, se não haverá diferença na reflexão 
das cores. Deve-se tirar o filme protetor logo após a instalação para que não permaneçam resíduos de cola no 
painel. Recomenda-se para limpeza e manutenção usar um pano embebido em água misturada com detergente 
ou sabão  neutro. Os painéis devem ser armazenados paralelos na posição vertical, não deve ser colocado 
horizontalmente pois podem causar deformações. Seguir todas as orientações do fabricante. a-  Será medido 
pela área de brise instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de brise, referência Modelo C40, da Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente, 
estrutura em tubo metálico fixado com chumbador mecânico de ½ “, cor: alumínio.  

Estão inclusos também o translado interno ao local da prestação do serviço, o fornecimento de todo o ferramental 
e equipamentos apropriados, e a mão-de-obra especializada para execução dos serviços, conforme 
especificações do fabricante e projeto, inclusive instalação de estrutura auxiliar.  

14.4 BRISE em alumínio LISO com estrutura, cor e dimensões conforme projeto, horizontal ou vertical, 
instalado em fachadas - inclui instalação  
  

- Referência projeto: Vista da fachada principal  

- Marca: Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente  

- Modelo: Brise modelo C 40  

- Cor: Alumínio puro 7221 ou conforme projeto  

- Acabamento: Nas duas faces com pintura “primer” e tinta à base de poliéster Estrutura:   

- Tubo metálico pintado na mesma cor do brise. Conforme recomendado pelo fabricante.  

- Fixação: Com chumbador mecânico de ½” na estrutura na fachada. - Tratamento/acabamento: pintura na cor 
prata/alumínio.  

Recomendações:   

- Instalar sem espaçador, fixos na estrutura, na mesma direção e sentido, se não haverá diferença na reflexão 
das cores. Deve-se tirar o filme protetor logo após a instalação para que não permaneçam resíduos de cola no 
painel. Recomenda-se para limpeza e manutenção usar um pano embebido em água misturada com detergente 
ou sabão neutro. Os painéis devem ser armazenados paralelos na posição vertical, não deve ser colocado 
horizontalmente pois podem causar deformações. Seguir todas as orientações do fabricante. a- Será medido 
pela área de brise instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de brise, referência Modelo C40, da Hunter Douglas, Luxalon ou equivalente, 
estrutura em tubo metálico fixado com chumbador mecânico de ½ “, cor: alumínio.  

Estão inclusos também o translado interno ao local da prestação do serviço, o fornecimento de todo o ferramental 
e equipamentos apropriados, e a mão-de-obra especializada para execução dos serviços, conforme 
especificações do fabricante e projeto, inclusive instalação de estrutura auxiliar.  

  

14.23 ESCADA MARINHEIRO  

- Material:   

- Degraus: Cantoneira 1 1/4” x 1/8” e piso de vergalhão de 1/2" em ferro preto galvanizado  

- Proteção: Barra chata 1/8”  em ferro preto galvanizado  

- Dimensões: Conforme projeto                           

- Acabamento: fundo antioxidante e pintura esmalte sintético cor alumínio, aplicado conforme item a ser 
executada conforme item 17 deste caderno.  

- Fixação / Instalação: Parafusar na alvenaria com chumbadores expansivos  

- Fabricante: Metal Light Ltda ou similar -  Observação: Atender a NBR específica vigente  

a- Será medido pelo comprimento de escada instalada (m).  
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b- O item remunera o fornecimento da escada com degraus constituídos por cantoneira 1 1/4” x 1/8” e 
piso de vergalhão de 1/2" em ferro preto galvanizado; proteção com: barra chata 1/8”  em ferro preto galvanizado,  
acabamento com fundo antioxidante e pintura esmalte sintético na cor alumínio, parafusada na alvenaria com 
chumbadores expansivos. Ref.Fabricante: Metal Light Ltda ou equivalente. Remunera também acessórios e 
mão-de-obra necessária para a instalação.  

14.2 BICICLETÁRIO metálico padrão BB, comprimento 3,50 m  

- Material: Tubo em aço galvanizado Ø=2", chapa 18; barra chata em aço 3"x3/8" e 1"x3/8"   

- Dimensões: Conforme projeto padrão BB                           

- Acabamento: fundo antioxidante e pintura automotiva conforme projeto padrão BB.  

- Fixação / Instalação: com chumbadores tipo Parabolt  

a- Será medido pou unidade de 3,50 m instalada. b- O item remunera o fornecimento e instalação (chumbadores 
tipo Parabolt) de bicicletário padrão BB, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura automotiva.  

PÓRTICOS E PAINÉIS  

14.35 Painel de entrada - Estilo - estrutura com tubos e perfis em alumínio com acabamento escovado e 
vidro  serigrafado azul, espessura de 15mm e ref. Cromática Pantone 7463 C, com a marca e assinatura 
Estilo em ACM na cor silver.  

  

a- Será medido pela área de painel de entrada completo instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de todos os materiais necessários a do painel, conforme 
especificados e indicado em projeto. Remunera também a mão de obra para instalação, executada por empresa 
especializada, e equipamento e demais acessórios necessários para a completa instalação.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Tipo: Sistema formado por:   

- Painel em 03 unidades de vidro serigrafado 15 mm na cor na cor Azul Estilo - Pantone 7463C, acabamento 
lapidado, seccionado por painel em chapa de aço 1020 #16 (esp 1,50 m), ref.: Furo 4,8 mm - EC 7,0 mm - AL -
P 42,0% - Marca   

Permetal ou similar, pintada na cor Prata Lunar especial Met, linha Volkswagen, marca Lazzumix ou similar , 
com Assinatura Estilo  
(símbolo e logotipo) em ACM (Alucobond/Reynobond) cor prata (Silver Metalic) e painel superior em chapa de 
aço 1020 #16 (esp 1,50 mm), ref.:Furo 4,8 mm - EC 7,0 mm - AL -P 42,0% - Marca Permetal ou similar, pintada 
na cor Prata Lunar especial Met, linha Volkswagen, marca Lazzumix ou similar.  

- Possui prateleira para suporte de equipamento All-in-One em vidro serigrafado 15 mm na cor na cor Azul Estilo 
- Pantone 7463C.  

COMPOSIÇÃO  

PAINEL DE VIDRO  

- Painel em 03 unidades de vidro serigrafado 15 mm na cor na cor Azul Estilo - Pantone 7463C, acabamento 
lapidado fixados no piso e na sustentação superior por perfil extrudado de alumínio acabamento escovado, ref.: 
Perfil "U" Normal, cód. PU-351, dim. 18,5 x 40 x 1,5 mm, marca Alcoa ou similar.  

- Fixado no piso com parafuso em inox dim. 4,8 x 50 mm instalado a cada 40 cm.  

- Assinatura Estilo (símbolo e logotipo) deverá apresentar-se recortada em ACM (Alucobond/Reynobond) cor 
prata (Silver Metalic), fixado ao vidro serigrafado por meio de fita dupla face de espuma acrílica VHB 3M ou 
similar.  

PAINEL CHAPA DE AÇO PERFURADA  

- Painel em chapa de aço 1020 #16 (esp.: 1,50 mm), ref.: Furo 4,8 mm – EC 7,0 mm - AL -P 42,0% - Marca 
Permetal ou similar, pintada na cor Prata Lunar especial Met, linha Volkswagen, marca Lazzumix ou similar.  

- O painel deverá ser montado com estrutura interna em metalon de alumínio retangular anodizado natural dim. 
50 x 25 mm. Chapa dupla; Base em perfil extrudado de alumínio escovado, ref.: Perfil "U" Normal, fabricação 
sob medida, dim.:   

40  x 55 mm, esp.1,5 mm marca Alcoa ou similar.  

- Fixado no piso com Parafuso em inox dim. 4,8 x 50 mm instalado a cada 40 cm.   
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- Acabamento superior em perfil extrudado de alumínio polido, Padrão REF.: Perfil "U" Normal, fabricação sob 
medida, dim. 40 x 55 mm, esp.1,5 mm marca Alcoa ou similar.  

- Acabamento lateral em perfil extrudado de alumínio escovado, ref.: Perfil "U" Normal, fabricação sob medida, 
dim. 15 x 55 mm, esp.1,5 mm marca Alcoa ou similar.  

- Possui prateleira para suporte de equipamento All-in-One em vidro serigrafado 15 mm na cor na cor Azul Estilo 
- Pantone 7463C, acabamento lapidado, bordas com raio = 5 cm fixada com suporte “Athenas” em Zamac, 
acabamento cromado, cod.  
01.19.060, marca Glass Vetro fixada no painel perfurado por chapa de aço 5 mm instalada dentro do painel 
perfurado.  

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO  

- Sustentação em Tubo quadrado de metalon em ferro galvanizado, dim. 50 x 50 mm, Marca Gerdau ou similar, 
parafusado na chapa para fixação base quadrada em ferro galvanizado, esp. 2 mm, dim. 15 x 15 cm, fixado com 
4 chumbadores tipo parabolt "PBV", zincados, Padrão ref.: 2875034414, 3/4", compr. 4.1/4", marca Vonder ou 
similar, para sustentação do painel em chapa de aço 1020 #16 (esp 1,50 mm), ref.: Furo 4,8 mm - EC 7,0 mm – 
AL -P 42,0% - Marca Permetal ou similar, pintada na cor Prata Lunar especial Met, linha Volkswagen, marca 
Lazzumix ou similar; com acabamentos superior, inferior e laterais em perfil extrudado de alumínio escovado, 
ref.: Perfil "U" Normal, fabricação sob medida, dim.:40 x 55 mm, esp.1,5 mm marca Alcoa ou similar; com 
parafuso de fixação em inox dim. 4,8 x 50 mm instalado a cada 40 cm para fixação do perfil “U” de sustentação 
do vidro  

14.37 PAINEL TV Sala de Reunião ESTILO 2.0  

a- Será medido pela área de painel completo instalado (m²).  

Sistema formado por: Painel em placa de MDF 18 mm cru revestido com Lâmina Peroba do Campo Pré-
Composta, Padrão Ref. BA 1600G, esp. 0,7mm, Linha Alpi, Marca Sayerlack ou similar, com verniz 5% brilho a 
base de água, Marca Sayerlack ou similar.  

COMPOSIÇÃO  

- PAINEL DE MADEIRA: Painel em placas de MDF 18 mm cru, revestidas em lâmina de 
madeira pré-composta tipo Peroba do Campo 0,7 mm da Sayerlack ref.: BA16_00G linha 
"Lâminas Alpi" ou similar acabada em verniz 5% brilho à base d'água. Estrutura do painel 
em sarrafeado de madeira maciça tipo "Pinus" tratada ou MDF cru, tarugos 100x 23 mm, 
fixados à parede/divisória. Bits 7 x 3 mm com acabamento de topo e borda em perfil 
PVC0,7mm mesmo padrão amadeirado. A lâmina deverá ser aplicada mantendo linhas 
predominantes do madeirado no sentido vertical. Está apoiada sobre base recuada, em 
tubo retangular de metalon em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi 
texturizada na cor preta, acabamentos meia esquadria, dim. 100 x 50 mm, Marca Gerdau 
ou similar; Acabamento junto ao forro em tubo retangular de metalon em aço galvanizado 
com pintura eletrostática epóxi texturizada na cor preta, acabamentos meia esquadria, 
dim. 100x50mm, Marca Gerdau ou similar; Prever na fase de obra passagem de fiação 
pelo painel para alimentação da TV, vindo do teto ou do piso e passando pelo interior da 
parede.  

Interruptores: Tomada para TV (Coaxial), Marca Lumitek ou similar; Tomada de 20A, Marca Lumitek ou similar; 
Tomada para informática RJ45, marca Lumitek ou similar. A parede que divide a área de estar do banco com a 
sala de atendimento virtual deve ser acústica. Sendo em gesso acartonado esp.:10 cm; montante de aço 
galvanizado de 70 mm, distância entre eixos dos montantes 40 cm, chapa standard de 12,5 cm com lã mineral, 
marca Knauff ou similar.   

Na emenda com as paredes de alvenarias existentes usar fita de isolamento para evitar trincas. 
Prever amarração até o teto.  

14.36 PAINEL Identificador Private, em Chapa metálica dobrada SAE 1020 (curvo), conforme 
especificações  

. a- Será medido pela área de painel completo instalado (m²).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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- Estrutura (Painel Curvo): Chapa metálica dobrada SAE 1020, nº 20 ou equivalente - 
Pintura: Pintura automotiva, Cor Prata Polar Metálico 97, Tintas Wanda ou similar -  
Acabamento: Verniz poliuretano bicomponente.  

  Vidro temperado 8mm com aplicação de grafema do Banco ou aplicação de película -  Dimensões: 
Conforme projeto arquitetônico.  

APLICAÇÃO: Entrada da agência  

Observações: A parede de gesso acartonado onde o painel deverá ter reforço estrutural para fixação dos 
prolongadores de modo a sustentar o seu peso.  

14.43 PÓRTICO ESTILO SIMPLES, CONJUNTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Material: Estrutura em chapa de aço Acabamento: Pintura 
automotiva.   

Dimensões: Conforme projeto de arquitetura.   

EXECUÇÃO  

Fornecimento e instalação do pórtico, completo com todos os acabamentos, conforme desenhos/detalhes.  

APLICAÇÃO: Conforme projeto de arquitetura.  

Obs.: a CONTRATADA deverá fornecer o pórtico completo, conforme padrão visual BB, inclusive com 
iluminação  

14.42 PÓRTICO ESTILO DUPLO, CONJUNTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Material: Estrutura em chapa de aço Acabamento: Pintura 
automotiva.   

Dimensões: Conforme projeto de arquitetura.   

EXECUÇÃO  

Fornecimento e instalação do pórtico, completo  com todos os acabamentos, conforme desenhos/detalhes.  

APLICAÇÃO: Conforme projeto de arquitetura.  

Obs.: a CONTRATADA deverá fornecer o pórtico completo, conforme padrão visual BB, inclusive com 
iluminação CARENAGEM  
TAA's ESTILO 2.0 - composta de vidros serigrafados de 10 mm sobre chapa de MDF de 18 mm,   

  

14.17 revestida em laminado melamínico de Baixa Pressão (BP), conforme especificação constante do 
caderno de  encargos, parte IV.  

a- Será medido pela área de carenagem completa instalada (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de todos os materiais necessários a execução da carenagem, 
conforme especificados e indicado em projeto. Remunera também a mão de obra para instalação, executada 
por empresa especializada, e equipamento e demais acessórios necessários para a completa instalação.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Carenagem formada por:   

- Paineis laterais em vidro serigrafado 10mm com acabamento lapidado, na cor preto fixado com cola cascorex 
extra à base d'água sobre MDF BP 18mm, Padrão REF.: Preto, Linha Cores, Marca Masisa ou similar;   

- Painel superior em vidro serigrafado 10mm com acabamento lapidado, na cor preto fixado com cola cascorex 
extra à base d'água sobre MDF BP 18mm, Padrão REF.: Preto, Linha Cores, Marca Masisa ou similar;   

- Painel frontal em vidro serigrafado 10mm na cor Azul Estilo - Pantone 7463 - C, acabamento lapidado, fixado 
com cola cascorex extra à base d'água sobre MDF BP 18mm, Padrão REF.: Azul do Chile, Linha Cores, Marca 
Masisa ou similar. Com cantos arredondados, r=10cm com Iluminação indireta por trás do painel em mangueira 
luminosa de LED na cor azul, contornado por painel em "L" de ACM Alucobond Eco Padrão Ref.: Silver Metallic, 
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esp. 3mm, Marca Alucobond ou similar, com fixação na estrutura metálica com fita dupla face autoadesiva de 
espuma acrílica, Padrão Ref.: VMB, Marca 3M ou similar. Deve ter um recorte para encaixe do equipamento de 
Autoatendimento.  

ESTRUTURA  

- Estrutura interna em tubo retangular de metalon em aço galvanizado natural, acabamentos meia esquadria, 
dim.   

100x50 mm, Marca Gerdau ou similar;  

- Os painéis estão apoiados em base recuada, em tubo retangular de metalon em aço galvanizado com pintura 
eletrostática epóxi texturizada na cor preta, acabamentos meia esquadria, dim. 40x100mm, Marca Gerdau ou 
similar. - Possui acabamento junto ao forro, recuado, em tubo retangular de metalon em aço galvanizado com 
pintura eletrostática epóxi texturizada na cor preta, acabamentos meia esquadria, dim. 40X50mm.  

PAINÉIS LATERAIS E SUPERIOR  

- Vidro serigrafado 10mm com acabamento lapidado, na cor preto fixado com cola cascorex extra à base d'água 
sobre MDF  
BP 18mm, Padrão REF.: Preto, Linha Cores, Marca Masisa ou similar  

PAINEL FRONTAL  

- Vidro serigrafado 10mm na cor Azul Estilo - Pantone 7463 - C, acabamento lapidado, fixado com cola cascorex 
extra à base d'água sobre MDF BP 18mm, Padrão REF.: Azul do Chile, Linha Cores, Marca Masisa ou similar. 
Com cantos arredondados, r=10cm.Deve ter um recorte para encaixe do equipamento de Autoatendimento. 
Iluminação indireta por trás do painel em mangueira luminosa de LED na cor azul - 300 lumens fixada com 
abraçadeiras de pressão a cada 40cm e parafuso. Grafema adesivado - película opaca cast polimérica vinílica 
autoadesiva de efeito jateado, Padrão   

Ref.: Scothcal, série BR 7300-314, Marca 3M ou similar; ou Etchmark, Padrão Ref.: UC 900-862W, Marca Avery   

Dennison ou similar. Textos adesivados -  película opaca cast polimérica vinílica autoadesiva de efeito branco, 
Padrão Ref.: Scothcal, série BR 7300-C10, Marca 3M ou similar; ou Etchmark, Padrão Ref.: UC 900-102-0, 
Marca Avery Dennison ou similar.  

- Painel em "L" contornando o painel frontal de ACM Alucobond Eco Padrão Ref.: Silver Metallic, esp. 3mm, 
Marca Alucobond ou similar, com fixação na estrutura metálica com fita dupla face autoadesiva de espuma 
acrílica, Padrão Ref.: VMB, Marca 3M ou similar.   

14.39 PORTA METÁLICA DE ENROLAR automatizada (tipo Esteira), compacta, para vãos de até 14m de 
largura,  acionamento simples e silencioso - com kit automatizador  
  
a-  Será medido pela área completa instalada (m²).  

DESCRIÇÃO  

Confecção e instalação de portas de enrolar, com comando automático, com controle remoto e com sistema 
manual através de correntes para eventual falta de energia.  

   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Material: Aço galvanizado  

Fechamento com chapa de aço em tiras  

Moto-redutor: 220W, 1720 rpm com freio eletromagnético e fim de curso ou conforme dimensionado de acordo 
com o peso da porta.  

Acionamento: Com limitadores de paradas automáticas, com acionamento através de botoeira de comando 
composta por 03 botões (abre, para e fecha) conjugado com sistema de correntes (talha manual) para 
emergência na falta de energia elétrica.  

O sistema deverá ser dotado de alçapão ou portinhola com fechadura.  

Dimensões: conforme projeto  

Tratamento/acabamento: Pintura eletrostática  

Estrutura auxiliar: executada conforme orientação do fabricante.  

APLICAÇÃO: Portas de aço das fachadas conforme projeto de arquitetura.  

  

15 FERRAGENS  



113  

NORMAS  

Conforme P-15.AAA.01 e E-FER.01.  

15.1 FERRAGEM em aço inox para porta de vidro temperado (dobradiças e fechadura chaveada completa)  

(Conjunto por vão)  

- MATERIAL: aço inox  

- MODELO: Conforme recomendação do fabricante  

- ACABAMENTO: Cromado  

- ACESSÓRIOS: Puxador para as portas do pórtico do acesso principal – tipo alça (ref. 3376) em alumínio 
natural. - Fechadura para as portas do pórtico do acesso principal – de centro (ref: 3210), ou de piso (verificar 
previamente com a fiscalização) e contra fechadura sem aparador (ref. 3212) -   

- FABRICANTES: Blindex, Santa Marina, Santa Lúcia ou equivalente.  

APLICAÇÃO  

- Nas portas de vidro temperado  

- Nas portas Alternativas e de acesso ao prédio (2 folhas), a fechadura será de piso, tipo pino com chave de 
cilindro. a- Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta de vidro instalada (cj).  

b-  O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta conforme especificações; 
remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa 
da ferragem.  

15.2 FERRAGEM para porta de madeira (com 3 dobradiças)  

(  Conjunto por vão )  

- Modelo: Alto Trafego, Linha Smart - Slim  

- Referência: Cilindro C200 - Latão  

- Dobradiças: 3 (três) dobradiças, com pino-bola e anel;  

- Acabamento: Cromado  

- Tipo: com alavanca e roseta separados.  

- Fabricante: Papaiz, ou similar  

APLICAÇÃO: Nas portas dos sanitários, portas acessíveis e rotas de fuga.  

a- Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta de madeira instalada (cj).  

b- O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta conforme 
especificações; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e 
instalação completa da ferragem.  

15.3 MOLA AÉREA (Referência.: fabricante Dorma - modelo MA200)  

- Um conjunto por vão  

- Modelo: M2000 cor prata -  FABRICANTE: Dorma APLICAÇÃO:   

- Nas portas dos Sanitários masculino e feminino, ou onde solicitado em projeto; a-  Será medido por unidade 
de mola instalada (un).  

b-  O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas, ref.: modelo M200 cor prata, fabrilcante Dorma 
ou equivalente, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da mola em portas 
conforme indicado em projeto.  

  

15.4 MOLA DE PISO HIDRAULICA - (kit completo - pino, espelho, parafusos, mola, etc. com regulagem) - 
Ref.: Modelo BTS 75 V - Fabricante: Dorma.  
  

- Modelo: Tipo - BTS 75 V  

- Conjunto por folha: 1 (um) conjunto.  

- Fabricante: Dorma ou similar.  
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APLICAÇÃO:   

- Nas portas do Pórtico do Auto-atendimento, de acesso ao prédio (02 folhas) e (01 folha) e na porta alternativa 
localizada ao lado da PGDM, sendo que  a porta de duas folhas e a porta com a CPMM deverão ter  abertura 
de 180 graus.   

a- Será medido por unidade de mola instalada (un).  

b- O item remunera o fornecimento de mola hidráulica de piso para portas, com as características: uso 
universal para portas de batente, estreitas ou largas, e portas vai-e-vem, com largura até 1100 mm; eixos 
intercambiáveis; duas válvulas de regulagem de velocidade, uma interna de segurança diminuindo o risco de 
quebra da porta, e outra controladora do amortecimento mecânico da abertura da porta; potência progressiva 
ajustável; acabamento em aço inoxidável, ou latão polido, referência mola hidráulica para piso BTS 75 V, 
fabricação Dorma, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação completa da mola em portas.  

15.5 PUXADOR tipo alça em aço escovado para porta de vidro, duplo (interna e externa) - (referência: 
fabricante) Dorma - modelo PD 376)  
  
  
- Modelo: tipo alça, verticais, duplo, por folha, ref.: PD 376 (Dorma)  

- Acabamento: aço escovado ou latão cromado           <<<< LATÃO CROMADO-  Fabricante: DORMA ou 
equivalente APLICAÇÃO:   

- Portas de vidro temperado  

- Conforme solicitado em projeto e de acordo com a NBR 9050/2004. a-  Será medido por unidade de puxador 

duplo instalado (un).  

b- O item remunera o fornecimento de puxador duplo em aço escovado, referência PD 376, fabricação Dorma 
ou equivalente, inclusive materiais acessórios e a mão- de- obra necessária para a instalação.  

16  VIDRAÇARIA  

NORMAS  
Conforme      P-16.AAA.01 e P-16.PLA.01  

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):  

DEFINIÇÃO  

Por vidro de segurança temperado, entende-se o vidro plano com superfícies perfeitamente polidas, 
apresentando alta resistência conferida por processo de Têmpera.  

Não será admitida a utilização de vidros “retemperados” (aqueles que, após terem passado pelo processo da 
Têmpera, tenham sido destemperados e temperados novamente).  

FABRICANTES/PRODUTOS  

São considerados análogos os produtos fabricados por:  

Cia. Vidraçaria Santa Marina, sob a marca "Vitrage" Santa 
Lúcia Cristais Blindex Ltda., sob a marca "Blindex; e 
Vicoplex Indústria e Comércio, sob a Marca “Vicoplex”.  

Regionais, desde que apresentem atestado de qualidade equivalente emitido por órgão/laboratório oficial ou 
credenciado pelo INMETRO.   

ESTRUTURA DOS PAINÉIS  

O painel de vidros deverá ser autoportante (vidros fixados uns aos outros com as respectivas ferragens). Caso 
necessário, poderá a CONTRATADA utilizar-se de estrutura para apoio dos vidros; porém, a CONTRATADA 
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).  
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Obs. Em caso de utilização de estrutura de alumínio, não aplicá-la junto à PGDM. Para utilização de vidros 
temperados diferentes dos fornecidos pelos fabricantes relacionados na página anterior, a CONTRATADA 
deverá consultar a Fiscalização do Banco para homologação do material a ser aplicado. Atentar para o uso de 
aço inox escovado onde indicado em projeto  

  

16.11 VIDRO cristal laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene 
espessuras de 8 mm  
  

a- Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer 
outra natureza, ou finalidade (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor nas espessuras de 8 mm, composto 
por dois ou mais vidros colados, entre si, com filme de polivinil butiral (PVB), materiais acessórios e a mãode-
obra necessária para a instalação completa do vidro.  

16.12 Vidro cristal liso 4 mm colocado em caixilho com massa  

- Cor: incolor  

- Espessura: 4 mm  

- Acabamento: liso, acidado  

- Fabricante: Cia Vidraçaria Santa Marina, ou EQUIVALENTE APLICAÇÃO:  

- conforme projeto arquitetônico a-  Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de 
vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).  

b-  O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de espessuras: 4 mm, inclusive materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.  

16.13 Vidro fantasia 4 mm colocado em caixilho com massa  

a- Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer 
outra natureza, ou finalidade (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 4 mm, duas demãos de massa, em 
desenhos conforme projeto (ártico, martelado, astral, colméia, mini-boreal, etc); remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro.  

16.14 Vidro refletivo para controle solar de fachadas antélio, colocado em caixilho, com gaxeta de 
neoprene, espessura 6 mm  
  

a-  Será medido por metro quadrado de vidro instalado (m²) b-  O item remunera o fornecimento de vidro refletivo 
de controle solar nas espessuras de     5 mm   ou  6 mm ou 8 mm ou 10 mm, cor definida em projeto, materiais, 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro, conforme memorial descritivo e/ou 
projeto.  

16.15 Vidro refletivo para controle solar de fachadas antélio, colocado em caixilho, com gaxeta de 
neoprene, espessura 8 mm  
  
a-  Será medido por metro quadrado de vidro instalado (m²) b-  O item remunera o fornecimento de vidro refletivo 
de controle solar nas espessuras de     5 mm   ou  6 mm ou 8 mm ou 10 mm, cor definida em projeto, materiais, 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro, conforme memorial descritivo e/ou 
projeto.  

16.16 Vidro serigrafado modulado com espessura de 10 mm (cores conforme especificado em projeto)  

a- Será medido pela área de vidro instalado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de vidro temperado serigrafado de 10 mm, acabamento lapidado 
(cores conforme projeto, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do vidro.  

16.17 Vidro temperado incolor 10 mm colocado em caixilho com gaxeta de neoprene  
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- Cor: incolor  

- Espessura: 10 mm  

- Acabamento: liso  

- Altura: até o forro, ou conforme indicado em projeto a-  Será medido pela área de vidro instalado (m²).  

 c- O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, massa de vidraceiro e a mão-de-obra  
necessária para a instalação do vidro.  
  

PORTAS DE VIDRO TEMPERADO  

16.9 PORTA de VIDRO TEMPERADO, uma folha, e=10 mm, medindo 900 x 2100 mm, com ferragem 
completa, inclusive puxador em aço inox  
  

a- Será medido pelo conjunto de porta de vidro temperado instalada (cj).  

b- O item remunera o fornecimento de porta de vidro temperado, espessura 10 mm, sem bandeira, vão 
900x2100 mm, com ferragens completas, puxador em aço inox, demais materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação completa da porta.  

16.10 PORTA de VIDRO TEMPERADO, uma folha, e=10 mm, medindo 900 x 2100 mm, com ferragem 
completa, inclusive puxador em aço inox e mola hidráulica de piso  
  
a- Será medido pelo conjunto de porta de vidro temperado instalada (cj).  

b- O item remunera o fornecimento de porta de vidro temperado, espessura 10 mm, sem bandeira, vão 
900x2100 mm, com ferragens completas, puxador em aço inox, mola hidráulica de piso, demais materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da porta.  

Montantes de alumínio  

16.2 MONTANTE de alumínio anodizado 5 x 5 cm (estrutura do vidro temperado) - espessura mínima 
1,3 mm  
- MATERIAL: tubo retangular de alumínio anodizado NATURAL  

- MONTANTES E TRAVESSAS: em perfil tubular 5 x5 cm. Os montantes serão fixados no piso e na laje ou em  
estrutura acima do forro.  

- Espessuras mínimas: 1,3mm  

- COR: natural  

- ANODIZAÇÃO: 12 micra  

- FABRICANTE: ALCOA ou equivalente  

APLICAÇÃO: Estruturação/travamento dos vidros temperados nos locais indicados no projeto arquitetônico  

16.3 MONTANTE de alumínio anodizado 5 x 10 cm (estrutura do vidro temperado) - espessura mínima 2,0 
mm  

- MATERIAL: tubo retangular de alumínio anodizado NATURAL  

- MONTANTES E TRAVESSAS: em perfil tubular 5 x10 cm. Os montantes serão fixados no piso e na laje ou 
em estrutura acima do forro.  

- Espessuras mínimas: 2,0mm  

- COR: natural  

- ANODIZAÇÃO: 12 micra  

- FABRICANTE: ALCOA ou equivalente  

APLICAÇÃO: Estruturação/travamento dos vidros temperados nos locais indicados no projeto arquitetônico  

16.4 Montante de aluminio natural 5 x 5 cm (estrutura do vidro temperado) - espessura mínima 1,3 mm  

- MATERIAL: tubo retangular de alumínio anodizado NATURAL  

- MONTANTES E TRAVESSAS: em perfil tubular 5 x5. Os montantes serão fixados no piso e na laje ou em 
estrutura acima do forro.  
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- Espessuras mínimas: 1,3mm  

- COR: natural  

- ANODIZAÇÃO: 12 micra  

- FABRICANTE: ALCOA ou equivalente  

APLICAÇÃO: Estruturação/travamento dos vidros temperados nos locais indicados no projeto arquitetônico  

16.5 Montante de aluminio natural 5 x 10 cm (estrutura do vidro temperado) - espessura mínima 2,0 mm  

- MATERIAL: tubo retangular de alumínio anodizado NATURAL  

- MONTANTES E TRAVESSAS: em perfil tubular 5x10cm. Os montantes serão fixados no piso e na laje ou em 
estrutura acima do forro.  

- Espessuras mínimas: 2,0mm  

- COR: natural  

- ANODIZAÇÃO: 12 micra  

- FABRICANTE: ALCOA ou equivalente  

APLICAÇÃO: Estruturação/travamento dos vidros temperados nos locais indicados no projeto arquitetônico  

16.1 JATEAMENTO de vidro temperado com película adesiva  

a- Será medido pela área de vidro jateado (m²).  

b- O item remunera o fornecimento de película jateada translúcida / transparente ref.: 3M ou similar, e a 
mão-de-obra necessária para  jateamento definitivo de vidro temperado com película adesiva.  

16.6 Película em impressão digital de vinil auto-adesivo.  

- Material: Película em vinil autoadesivo.  

- Dimensões: conforme fabricante.  

- Cor: branca / jateada ou conforme definido em projeto.  

- Fabricante: 3M, ou similar.  

- Fixação: aplicado no vidro ou conforme definições do Projeto de Arquitetura.  

16.7 PERFIL "U" em alumínio anodizado, abas iguais, seção 15,87x15,87 mm, ref. PU004 (0,191 Kg/m) " 
para instalação de VIDRO TEMPERADO  
  
- MATERIAL: alumínio anodizado NATURAL  

- Modelos: PU 004  

- COR: natural / anodizado  

- ANODIZAÇÃO: 12 micra  

- FABRICANTE: ALCOA ou equivalente  

16.8 PERFIL "U" em alumínio anodizado, abas iguais, seção 15,00x25,00 mm, ref. PU329 (0,268 Kg/m), 
para instalação de VIDRO TEMPERADO  
  
- MATERIAL: alumínio anodizado NATURAL  

- Modelo: PU 329   

- COR: natural / anodizado  

- ANODIZAÇÃO: 12 micra  

- FABRICANTE: ALCOA ou equivalente  

17 PINTURA   

NORMAS  

Conforme P-17.AAA.01.  

NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais 
– Classificação  
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NBR 14940:2010 - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - 
Determinação da resistência à abrasão úmida  

NBR 15079:2011 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas 
para edificações não industriais - Tinta látex nas cores claras  

NBR 15348:2006 -Tintas para construção civil - Massa niveladora monocomponentes à base de dispersão 
aquosa para alvenaria- Requisitos  

NBR 14942:2012 Versão Corrigida:2013 - Tintas para construção civil — Método para avaliação de desempenho 
de tintas para edificações não industriais — Determinação do poder de cobertura de tinta seca.        

NBR 15314:2005 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão.       

NBR 15312 -  Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações 
não industriais - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora  

NBR 14943:2003:  tintas para construção civil - Método para avaliação de tintas para edificações não industriais 
- Determinação do poder de cobertura de tinta úmida.  

NBR 15078:2004 Versão Corrigida:2006:  tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho 
de tintas para edificações não industriais - Determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva.  

NBR 15312:2005: Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora  

Lei nº 11.762 -  estabelece que tintas imobiliárias não poderão conter chumbo em concentração igual ou superior 
a 0,06%, em peso, expresso como chumbo metálico, determinado em base seca ou conteúdo total não-volátil.  

CUIDADOS GERAIS A SEREM OBSERVADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA  

Os seguintes  princípios e normas deverão ser   rigorosamente  obedecidos:  

I Condições gerais: As especificações indicadas nos boletins  técnicos do fabricante, das tintas, deverão ser 
integralmente obedecidas, em especial no tocante a:  

- Preparo  de superfície  

- Uso dos solventes recomendados  

- Condições  de aplicação  

- Tempo de secagem  

- Intervalo entre demãos  

- Espessura  

II-  Cuidados relativos ao preparo da base que receberá a pintura:  

- A base deverá ser firme, não contendo bolhas, trincas, rachaduras ou má aderência.  

- A base deverá estar perfeitamente limpa, isenta de pó, graxas e outras substâncias que possam comprometer 
a aderência das  tintas.  

- Toda base inadequada deverá ser substituída, corrigida ou adequadamente lavada.  

- Deverá ser executado criterioso  lixamento das superfícies a serem pintadas.  

III- Cuidados relativos à aplicação da tinta:  

- A aplicação de tintas não poderá ser feita com umidade do ar que comprometa a sua aderência.  

- O número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a  
uniformidade / homogeneidade de cobertura da superfície.  

- O uso da ferramenta / equipamento para a pintura deverá ser compatível com o tipo de acabamento da 
superfície definido nas especificações / projeto.  

- Toda material existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido:  

- piso, paredes e mobiliário: através de mantas plásticas.  

- perfis metálicos, luminárias, esquadrias através de fitas adesivas.  

IV- Cuidados relativos a área a ser pintada. :  

- Em hipótese alguma será aceita a pintura parcial de superfícies; deverá ser sempre prevista a pintura de toda 
a área afetada, até o primeiro elemento de descontinuidade da superfície considerada (aresta de paredes, 
divisória ou outro).  

- material/produto ).  

- A pintura de esquadrias não deverá ser estendida até as ferragens (dobradiças, trincos, fechaduras, etc).  
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V- Em caso de repinturas, deverá ser prevista a remoção da tinta velha inclusive de elementos contíguos as 
áreas a serem pintadas, indevidamente pintados ( por exemplo pintura de caixilhos cujos vidros foram 
indevidamente pintados). VI- Todos os materiais, instrumentos e equipamentos utilizados devem ser do tipo e 
qualidade que facultem a aplicação correta de tinta e devem ser conservados suficientemente limpos e em bom 
estado de manutenção.  

VII- Enquanto a tinta aplicada não estiver seca, deve ser protegida de danos causados pela poeira ou 
qualquer matéria estranha. permitido aos pintores adicionar diluente à tinta depois desta ter sido diluída até a 
consistência correta.  

VIII- Não devem ser usadas tintas cujo tempo de vida útil  tenha sido ultrapassado.  

IX- Nas tintas de dois componentes de cura química, deve ser respeitado o tempo de indução e o tempo 
de vida após a mistura.  

X- Não é permitida a adição de secantes à tinta.XI- Condições específicas:   

Não deve ser feito nenhuma aplicação de tinta:  

- Quando a umidade relativa do ar for superior a 85%.  

- Em tempo de chuva, nevoeiro ou bruma, ou quando se esperar que elas ocorram antes que a superfície pintada 
esteja seca.  

- Quando a temperatura da superfície for superior a 52 ºC.  

- Quando a temperatura do ar  for inferior a 5 ºC.  

- Quando houver muito vento.  

- Quando a Contratante não considerar conveniente.   

PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO RELATIVOS À PINTURA  

Todos os serviços de pintura que não atenderem aos quesitos acima serão automaticamente recusados  pela 
fiscalização do Banco, e deverão ser imediatamente refeitos e/ou corrigidos pelo empreiteiro, inclusive 
recomposição das áreas afetadas.  

OBSERVAÇÃO: Em todas as tintas descritas a seguir, o fabricante Coral poderá ser substituído pelas marcas 
Tintas Renner ou Suvinil, desde que as cores do catálogo Coral Color Service (máquina de mistura 
multicromática) sejam reproduzidas por espectrofotometro (equipamento de leitura e identificação de cores, 
disponível gratuitamente em lojas de tintas).  

TINTAS  
TIPO: ACRÍLICA COM OU SEM  EMASSAMENTO   

- Tipo: tinta à base de acrilatos (Coral Plus Color Service)  

- Solvente água   

- Lavável - NBR  14940  

- Antimofo   

- Baixa toxicidade  

- Pigmentos isentos de metais pesados  

- Sem cheiro em até 4h após aplicação  

- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) – menor que 40 g/l  

- Baixo respingamento  

- Resistente às intempéries e variações de temperaturas  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L – de 40 a 70 m²/demão/galão  

- lata 18 L – 200 a  350 m²/demão/lata   

- Cor: branco neve ou conforme indicado em projeto  

- Acabamento: Acabamento: semi-brilho para p/ paredes externas e acetinado para paredes internas, ou 
conforme a ser indicado em projeto .  

- Fabricante: Tintas Coral ou equivalente EXECUÇÃO  

TRATAMENTO PRÉVIO E/OU PINTURA DE BASE  

- Selador: No caso de revestimentos novos, aplicar uma demão de Coral Selador Acrílico  
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- Fundo preparador de parede: No caso de superfícies com reboco fraco, desagregado, gesso, fibrocimento ou 
caiação, após a limpeza, aplicar uma demão de Coral Fundo Preparador de Paredes.  

- Emassamento: Revestimento novos ou sem emassamento aplicar 02 duas demão com Coral massa acrílica. 
Sobre a massa corrida, previamente à pintura de acabamento, aplicar uma demão de Coral Líquido Selador. 
Externamente se´ra massa corrida acrílica. Revestimento existente: aplicar massa corrida para regularização 
de superfícies, correção de fissuras, furos e/ou outras imperfeições.  

PINTURA DE ACABAMENTO - Nº de demãos: Tantas quantas necessárias para se obter um perfeito 
acabamento, sendo no mínimo  
3 (três).  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

TIPO: LATEX COM  OU  SEM EMASSAMENTO  

- Tipo: tinta à base de PVA.  

- SOLVENTE:  água  

- Lavável - NBR 14940  (obs: somente pano úmido )  

- Antimofo  

- Baixa toxicidade  

- Pigmentos isentos de metais pesados  

- Sem cheiro em até 4h após aplicação  

- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) – menor que 10 g/l  

- Resistente a variações de temperaturas  

- Rendimento: galão 3,6 L –   de 40 a 60 m²/demão/galão -  lata 18 L – de 200 a 300 m²/demão/lata  

- COR: Branco neve ou conforme indicado em projeto  

- Fabricante: Coral ou equivalente  

EXECUÇÃO  

- Tratamento prévio e/ou pintura de base: Limpeza da superfície.  

PINTURA DE ACABAMENTO - Nº de demãos: Tantas quantas necessárias para se obter um perfeito 
acabamento,  sendo no mínimo  
3 (três).  

APLICAÇÃO: Com emassamento sobre o forro de gesso e lajes. Sem emassamento nos tapumes ou conforme 
projeto.  

TIPO: ESMALTE SINTÉTICO COM OU SEM EMASSAMENTO  
- Tipo: Esmalte Sintético à base de resina acrílica modificada (Coralit zero ou equivalente)  

- SOLVENTE: água  

- Resistente à lavabilidade  

- Alta resistência às intempéries  

- Resistência a fungos  

- Secagem rápida  

- Baixo odor  

- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) – menor que 100  g/l  

- Rendimento: galão 3,6 L – 40 - 70 m²/demão/galão  

- COR: Cinza ref. 1266P, ou conforme indicação em projeto ou orientação da fiscalização  

- Acabamento: Acetinado  

- Fabricante: Tintas Coral ou equivalente  

EXECUÇÃO:  

- Tratamento Prévio e/ou  Pintura de Base: remover vestígios de poeira e gordura; lixar superfície para remoção 
de farpas; aplicar fundo sintético nivelador branco; aplicar massa a óleo para corrigir as imperfeições e lixar após 
a secagem;  
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PINTURA DE ACABAMENTO: aplicar tantas demãos quanto forem as necessárias para obter um perfeito 
acabamento, sendo no mínimo 02 (duas);  

APLICAÇÃO: Indicada para superfícies externas e internas de madeira, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, 
PVC e alvenaria.  

TIPO: ESMALTE SINTÉTICO (BASE ÓLEO)   

- Tipo: Esmalte à base de resina alquídica à base de óleos   

- SOLVENTE: alifático (aguarrás )  

- Resistente à lavabilidade  

- Resistência às intempéries  

- Secagem rápida -  Baixa toxicidade  

- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) – menor que 100  

- Rendimento: galão 3,6 L – 30 - 70 m²/demão/galão  

- COR: branco neve, cinza polar ou conforme determinado em projeto  

- Acabamento: Acetinado   

- Indicada para superfícies externas e internas de madeira, metais, galvanizados, alumínio, madeira. -  
Fabricante: Tintas Coral ou equivalente  

EXECUÇÃO:  

- Tratamento prévio e/ou pintura de base :  

- Preparação da superfície: Limpeza e secagem das superfícies, com remoção de poeira, gordura e sabão - 
Aplicação de 1 (uma) demão, com pincel, de FERROX (ácido fosfórico) ou similar.  

- Em metais não ferrosos (alumínio e galvanizado) - Aplicar uma demão de Fundo para galvanizado.  

PINTURA DE ACABAMENTO N.º de demãos: Tantas quantas necessárias para se obter um perfeito 
acabamento, sendo no mínimo  
3 (três)  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

ESMALTE EPOXI (monocomponente)  

- TIPO: Esmalte epóxi à base de resina acrílica estirenada  

- SOLVENTE: água  

- Resistente à lavabilidade  

- Resistência, durabilidade e aderência  

- Resistência às intempéries  

- Resistência a riscos e abrasão  

- Antimofo  

- Secagem rápida   

- Pigmentos isentos de metais pesados  

- Boa retenção de cor e brilho  

- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)  – abaixo de 100  g/l  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L –30 a 70 m²/demão/galão  

- CORES: conforme indicado em projeto  

- FABRICANTE: Coral ou equivalente  

- Indicada para superfícies externas e internas de  pisos, cimentados, pisos cerâmicos de acabamento fosco, 
áreas de lazer, concreto rústico ou liso, repintura, áreas de grande circulação,  estacionamento, garagens, 
calçadas, escadarias. Indicada para superfícies externas e internas de concreto, reboco, alvenaria, azulejos, 
metais, pastilhas, vidros, madeiras.  

APLICAÇÃO: Conforme porjeto  

TIPO: VERNIZ (monocomponente)     

- TIPO: Verniz monocomponente à base de polímero acrílico modificado  

- SOLVENTE: água  

- Resistência às intempéries e variação de temperaturas  
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- Resistente à abrasão, maresia, chuva  

- Secagem rápida   

- Ação fungicida e bactericida  

- Boa cobertura e aderência ao substrato  

- Pigmentos isentos de metais pesados   

- Baixa emissão de substâncias orgânicas   

- COR:  incolor, brilhante e fosco  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L – mínimo 50 m²/demão/galão  

- FABRICANTE: Suvinil, Coral ou similar  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

- Indicada para superfícies externas e internas, madeiras, tijolo aparente, concreto aparente e cerâmicas 
porosas  

TIPO: VERNIZ (madeiras)  

- TIPO: Verniz marítimo à base de resina alquídica  

- SOLVENTE: orgânico (aguarrás )  

- Ótima resistência às intempéries, radiação e umidade   

- Ação fungicida e bactericida  

- Secagem rápida   

- Boa cobertura e aderência ao substrato  

- Durabilidade e resistência à lavabilidade  

- Isento de metais pesados  

- CORES: incolor/ natural, brilhante  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L – mínimo 50 m²/demão/galão  

- FABRICANTE: Suvinil ou similar  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

- Indicada para superfícies externas e internas de madeira, portas, forros e esquadrias de madeira TIPO: 
IMPERMEABILIZANTE (base água) CARACTERÍSTICAS:  

- TIPO: Impermeabilizante à base de resina acrílica, à base de água  

- SOLVENTE: água  

- Repelente à água e umidade, proteção contra, limo, manchas, fungos  

- COR:  Incolor brilhante  

- RENDIMENTO: lata 18 L: 100 a 200 m²/demão/lata (conforme superfície)  

- FABRICANTE:  Real,  Hydronorth ou similar  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

- Indicado para aplicação em telhas de cerâmica, fibrocimento, tijolos À vista, concretos, pedras naturais, 
fachadas e alvenaria  

TIPO: FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES  

- TIPO: Fundo preparador para paredes à base de resina acrílica ou de resina vinílica modificada  

- SOLVENTE: água  

- Resistência à variação de temperaturas  

- Secagem rápida   

- Boa cobertura e aderência   

- Baixo odor e toxicidade  

- COR: incolor  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L – 30 a 60 m²/demão/galão  

- lata 18 L – 150 a 300 m²/demão/galão  

- FABRICANTE: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar    

APLICAÇÃO: Conforme projeto  
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- Indicada para superfícies porosas externas e internas de reboco fraco,  paredes caiadas, argamassas, gesso 
e cimentoamianto  

TIPO: FUNDO PREPARADOR PARA MADEIRAS/METAIS (base água)  

- TIPO: Fundo preparador para madeiras e metais à base de resina acrílica modificada  

- SOLVENTE: água  

- Resistência à variação de temperaturas  

- Resistente à lavabilidade  

- Secagem rápida   

- Boa cobertura, enchimento  e aderência ao substrato  

- Proteção contra oxidação e corrosão  

- Baixa toxicidade e odor  

- COR: branco  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L – 30 até 70 m²/demão/galão  

- FABRICANTE: Coral, Metalatex, ou similar  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

- Indicada para superfícies externas e internas de madeira / metais ferrosos / alumínio e galvanizados  

TIPO: SELADOR PARA PAREDES  

- TIPO: Selador para paredes a base de resina acrílica (copolímero estireno)  

- SOLVENTE: água  

- Resistência à variação de temperaturas  

- Resistente à lavabilidade  

- Secagem rápida   

- Boa cobertura, enchimento  e aderência ao substrato  

- Baixa toxicidade e odor  

- COR: Branco fosco  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L –  15 a 30 m²/demão/galão  

- Lata 18 L – 70 a 150 m²/demão/lata  

- FABRICANTES: Coral, Suvinil, Metalatex ou similares  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

- Indicada para superfícies externas e internas de reboco novo, concreto aparente, blocos de concreto e 
fibrocimento  

TIPO: SELADOR PARA MADEIRAS (base água)  

- TIPO: Seladora à base de copolímeros acrílicos OU à base de resina acrílica modificada (EPÓXI 
monocomponente)  

- SOLVENTE: água  

- Alto rendimento  

- Secagem rápida  

- Baixo odor  

- COR: branco / incolor  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L – 30 a 50 m²/demão/galão  

- FABRICANTE: Coral/Sparlack, Tintas Renner ou similar  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

- Indicada para superfícies internas e externas de madeira  

TIPO: SELADOR PARA MADEIRAS (base solvente orgânico)  
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- TIPO: Seladora para madeiras à base de resinas alquidicas, sintéticas  

- SOLVENTE: orgânico (aguarrás/thinner )  

- Resistência às intempéries e variação de temperaturas  

- Resistente à lavabilidade  

- Secagem rápida   

- Boa cobertura e enchimento  

- Isento de metais pesados  

- COR: incolor  

- RENDIMENTO: galão 3,6 L – mínimo de 25 m²/demão/galão  

- FABRICANTE: Suvinil, Sherwin Williams, ou similar  

APLICAÇÃO: Conforme projeto  

- Indicada para superfícies internas de madeira  TIPO: MASSA CORRIDA (PVA)  

- TIPO: Massa corrida à base de resina vinílica  à base de dispersão aquosa - Sem diluição   

- Resistente à variação de temperatura  

- Resistente à abrasão (lixa)  - Norma NBR  15312  

- Alto poder de enchimento, aderência e resistência  

- Secagem rápida  

- Baixo odor – VOC abaixo de 20g/l  

- COR: Branco  

- RENDIMENTO:Lata 18 L –  até 65  m²/demão/lata -    Galão 3,6 L – até 12 m²/demão/galão - 

 FABRICANTE: Suvinil, Coral, Metalatex ou similar  APLICAÇÃO:  

Indicada para superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e 
paredes pintadas com látex PVA ou acrílico  

Revestimento novos ou sem emassamento aplicar 02 duas demão com Coral massa acrílica ou similar. Sobre 
a massa corrida, previamente à pintura de acabamento, aplicar uma demão de Coral Líquido Selador ou 
equivalente. Internamente: massa corrida base PVA. Revestimento existente: aplicar massa corrida para 
regularização de superfícies, correção de fissuras, furos e/ou outras imperfeições.  

TIPO: MASSA ACRÍLICA  

- TIPO: Massa acrílica à base de resina acrílica estirenada, à base de água -  Sem diluição  

- Resistente à variação de temperatura  

- Resistente à abrasão (lixa)  - Norma NBR  15312  

- Alto poder de enchimento, aderência e resistência  

- Alta resistência ao intemperismo  

- Secagem rápida  

- Baixa toxicidade, baixo odor  

- COR: branco  

- RENDIMENTO: Lata 18 L –  até 65  m²/demão/lata   

- Galão 3,6 L – até 12 m²/demão/galão -  FABRICANTE: Coral, Suvinil, ou similar APLICAÇÃO:   

Indicada para superfícies externas de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento  

Revestimento novos ou sem emassamento aplicar 02 duas demão com Coral massa acrílica ou similar. Sobre 
a massa corrida, previamente à pintura de acabamento, aplicar uma demão de Coral Líquido Selador ou 
equivalente.   

Externamente: massa corrida acrílica. Revestimento existente: aplicar massa corrida para regularização de 
superfícies, correção de fissuras, furos e/ou outras imperfeições.  

TIPO: MASSA PARA MADEIRA (base de água)  

- TIPO: Massa para madeira à base de emulsão acrílica modificada, à base de água -  Sem diluição  

- Resistente à variação de temperatura  

- Resistente à abrasão (lixa)  - Norma NBR  15312  
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- Alto poder de enchimento, aderência e resistência  

- Alta resistência ao intemperismo  

- Secagem rápida  

- Baixa toxicidade, baixo odor   

- COR: branco  

- RENDIMENTO: Galão 3,6 L (5,5 Kg) – até 15 m²/demão/galão  

- FABRICANTE: Coral, Suvinil ou equivalente  

- Indicada para superfícies externas e internas de madeiras   

TIPO: ARGAMASSA TEXTURIZADA - GRAFIATO  

- Espessura: 05 mm.  

- Cor: conforme especificado em projeto.  

- Acabamento: Ranhurado, riscado, ou conforme indicado em projeto -  Fabricante: Suvinil, Coral ou equivalente.  

APLICAÇÃO: Conforme especificado no projeto arquitetônico e recomendaçãodo 
fabricante. TIPO: REVESTIMENTO TEXTURIZADO APLICADO COM ROLO  

- Espessura: 05 mm.  

- Cor: conforme especificado em projeto, -  Acabamento: Crespo.  

- Fabricante: Suvinil, Coral ou similar.  

APLICAÇÃO: Conforme especificado no projeto arquitetônico  

TIPO: PINTURA AUTOMOTIVA  

- Cor: conforme Projeto  

- Linha: Volkswagen  

- Fabricante: Lazzumix ou similar  

 EXECUÇÃO  

- Tratamento prévio e/ou pintura de base :  

- Preparação da superfície: Limpeza e secagem das superfícies, com remoção de poeira, gordura e sabão - 
Tratamento de Base:   

Primer epóxi contra ferrugem  

Em metais ferrosos - aplicar uma demão de Chromóxido.  

Em metais não ferrosos (galvanizado) - Aplicar uma demão de Fundo para galvanizado.PINTURA DE 
ACABAMENTO - Nº de demãos: Tantas quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento, sendo no 
mínimo 2 (dois). A pintura deverá ser executada com pistola.  APLICAÇÃO: Nas superfícies metálicas indicadas 
em projeto.  

18 ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO  

 NORMAS  

Conforme P-18.ENC.01, do Caderno Geral de Encargos 1995.  

18.1 EM PEDRA MÁRMORE, GRANITO OU CERÂMICA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E EXECUÇÃO:   

- Conforme item 1 da P-18.ENC. 01  

- Limpeza: Ao término dos serviços, deverão ser efetuadas rigorosa limpeza e remoção total dos detritos, bem 
como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de 
reforma. Lavar com água e sabão neutro.  

- Produto: Cera de carnaúba em água.  

- Fabricante: Diversos.  

EXECUÇÃO: Lavar com jato de pressão.  

APLICAÇÃO: Em toda a pavimentação de pedra ou de cerâmica indicada em projeto a-  
Será medido por área com aplicação de cera e polimento  (m²):  
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b-  O item remunera o fornecimento de cera para piso, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a limpeza, lixamento final, remoção do pó, aplicação da cera e polimento.  

20   INSTALAÇÕES DE ÁGUA     

NORMAS:  

Conforme P-20.AAA.01, P-20.AAA.02, P-20.MAT.01, P-22.AAA.01, P-22.CAL.01, P-22.CAN.01, 

P-22.CAN.02, P- 22 .VEN.01 e Normas pertinentes à matéria.  

PROJETO  

Após a completa execução do serviço, caberá a CONTRATADA a apresentação dos projetos “as built”.  

Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto nas Instruções do Edital de Concorrência, com 
especial atenção para as exigências do CREA/CAU.   

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   
A alimentação e o reservatório de água fria são existentes e serão mantidos.  

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 p/ ligação de 
peças e equipamentos deverão ser do tipo “solda X rosca” reforçadas c/ anel de latão.   

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. As deflexões das canalizações serão executadas com o auxílio de conexões apropriadas. 
Não será permitido aquecimento nas tubulações.  

As tubulações serão instaladas embutidas nas alvenarias, salvo quando fixadas na laje de teto do 
pavto.devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 3 em 3 metros, no máximo.   

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.   

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.  

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.  

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.  

Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, todas as demais partes aparentes da 
instalação, tais como canalizações, conexões, acessórios, braçadeiras, suportes, tampas, etc., deverão ser 
pintadas depois de prévia limpeza das superfícies com benzina.  

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.  

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. 
Especificações dos materiais conforme S-20/02, adiante.  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO  

As tubulações e conexões de esgoto sanitário serão em PVC rígido, norma ABNT NBR5688, soldáveis p/ a 
bitola de 40mm. e c/ ponta e bolsa c/ virola para as bitolas de 50mm., 75mm e 100mm.  

Nos tubos soldáveis a solda deverá ser executada com adesivo apropriado e após se  lixar e limpar a ponta e 
bolsa dos tubos e conexões. 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. Nos tubos c/ 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 
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soldáveis. Para a utilização do anel de borracha a ponta do tubo deverá ser chanfrada e o anel, previamente 
lubrificado c/ 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.  

Nos casos em que as canalizações são 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.  

As furações, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem 
de tubulações, deverão ser executadas através de técnica e equipamentos apropriados, sem o uso de ponteiras, 
talhadeiras e marretas, devendo ser consultado o responsável técnico pelo projeto de cálculo estrutural da 
edificação.Deverá ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a interligação com a rede de esgoto 
existente, antes da instalação das tubulações.  

Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.  

A instalação deverá ser dotada de todos os elementos necessários às possíveis e futuras operações de inspeção 
e desobstrução.  

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.  

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.  

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.  

As canalizações internas serão, sempre, acessíveis por intermédio de caixas de inspeção ou peças especiais 
de inspeção, como tubos operculados e bujões.  

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.  

Especificações dos materiais conforme S-20/02, adiante.  

20.1 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (centrífuga) 1/2 HP para recalque de água, altura manométrica=16 m, 
vazão=8,3 m3/h  
  

Tipo: Conjunto motor-bomba  tipo centrífuga Fabricante: Dancor ou 
equivalente.  

Aplicação: Sistema de recalque de água  

Especificação: conforme Projeto e planilha orçamentária  

20.2 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (centrífuga) 2 HP para recalque de água, altura manométrica=28 m, 
vazão=11,9 m3/h  
  
Tipo: Conjunto motor-bomba  tipo centrífuga Fabricante: Dancor ou 
equivalente.  

Aplicação: Sistema de recalque de água  

Especificação: conforme Projeto e planilha orçamentária  

20.3 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (centrífuga) 7,5 HP para recalque de água, altura manométrica=45 m, 
vazão=25,4 m3/h  
  

Tipo: Conjunto motor-bomba  tipo centrífuga Fabricante: Dancor ou 
equivalente.  

Aplicação: Sistema de recalque de água  

Especificação: conforme Projeto e planilha orçamentária  

20.18 Tubo de aço galvanizado com costura, inclusive conexões, Ø 50 mm - 2"  
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a) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em aço galvanizado, inclusive materiais 
acessórios e de vedação.  

Tipo: Para água fria/quente.  

Fabricante: Tigre, AMANCO ou equivalente. Aplicação: Rede 
indicada no projeto.  

20.19 Tubo de aço galvanizado com costura, inclusive conexões, Ø 65 mm - 2 1/2"  

a) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em aço galvanizado, inclusive materiais 
acessórios e de vedação.  

Tipo: Para água fria/quente.  

Fabricante: Tigre, AMANCO ou equivalente.  

Aplicação: Rede indicada no projeto.  

20.20 Tubo de aço galvanizado com costura, inclusive conexões, Ø 80 mm - 3"  
a) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em aço galvanizado, inclusive materiais 
acessórios e de vedação.  

Tipo: Para água fria/quente.  

Fabricante: Tigre, AMANCO ou equivalente. Aplicação: Rede 
indicada no projeto.  

20.21 Tubo de aço galvanizado sem costura, inclusive conexões, Ø 50 mm - 2"  

a) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em aço galvanizado, inclusive materiais 
acessórios e de vedação.  

Tipo: Para água fria/quente.  

Fabricante: Tigre, AMANCO ou equivalente. Aplicação: Rede 
indicada no projeto.  

20.22 Tubo de aço galvanizado sem costura, inclusive conexões, Ø 65 mm - 2 1/2"  

a) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em aço galvanizado, inclusive materiais 
acessórios e de vedação.  

Tipo: Para água fria/quente.  

Fabricante: Tigre, AMANCO ou equivalente. Aplicação: Rede 
indicada no projeto.  

20.23 Tubo de aço galvanizado sem costura, inclusive conexões, Ø 80 mm - 3"  

a) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos em aço galvanizado, inclusive materiais 
acessórios e de vedação.  

Tipo: Para água fria/quente.  

Fabricante: Tigre, AMANCO ou equivalente.  

Aplicação: Rede indicada no projeto.  

20.24 a 20.32 TUBOS DE PVC MARROM SOLDÁVEL , inclusive as conexões  
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a) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos e conexões em PVC, inclusive acessórios de 
vedação e solda. 

c) o custo médio das conexões foi considerado por equivalência em custo de comprimento de tubo.  

Tipo: Cap, Cruzeta, curva 45, curva 90, joelho 45, joelho 90, luva, luva de redução, tê, tê de redução, união, 
inclusive conexões com rosca metálica  

Material: PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom  

Dimensões: variadas  

Fabricante: TIGRE, AMANCO ou similar  

Aplicação: conforme especificado em projeto  

  

20.13 Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2")  

a) Será medido por unidade de registro instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de recalque no passeio, inclusive fita de 
vedação para tubos e conexões roscáveis, adaptador em latão para mangueira de incêndio, tampão cego de 
latão com corrente para hidrante, tampa de ferro-fundido com identificação de combate à incêndio, registro globo 
angular 45º para hidrante, bem como materiais acessórios necessários para execução de um abrigo, constituído 
por: alvenaria de bloco de concreto de vedação (6 x 9 x 19) cm, revestido com chapisco, emboço, reboco e 
pintura acrílica (inclusive preparo) e de vedação.  

Dimensões: Ø 65 mm (2 1/2")  

Aplicação: conforme especificado em projeto  

21    INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO         

 PROJETO  

O projeto será desenvolvido seguindo os preceitos normativos da ABNT e das concessionárias locais, e normas 
especificas para cada sistema, conforme segue:  

Decreto Estadual n° 46.076/01 - Especificações do C orpo de Bombeiros da P M E S P 
Instrução Técnica CB Nº 01/04 – Procedimentos Administrativos  

Instrução Técnica CB Nº 10/04 – Controle  Materiais de  Acabamento e Revestimento  

Instrução Técnica CB Nº 11/04 – Sistema de Saídas de Emergência  

Instrução Técnica CB Nº 17/04 – Sistema de Brigada de Incêndio  

Instrução Técnica CB Nº 18/04 – Sistema de Iluminação de Emergência  

Instrução Técnica CB Nº 19/04 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio  

Instrução Técnica CB Nº 20/04 – Sistema de Sinalização de Emergência  

Instrução Técnica CB Nº 21/04 – Sistema de Proteção por Extintores Portáteis  

Instrução Técnica CB Nº 22/04 – Sistema de Hidrantes para Combate a Incêndios  

DIMENSIONAMENTO DO PROJETO  

O Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios, será dimensionado levando-se em consideração o Decreto 
Estadual 46076/01 – tabela 1 – Grupo “D” , para a ocupação de Serviço Profissional ,Divisão “D-2” , para a carga 
de Incêndio de 300MJ/M² e risco baixo conforme a tabela 4 do DE 46076/01.  

NORMAS  

Conforme P-21.AAA.01 e P-21.SIS.02  

SISTEMA DE HIDRANTES  

O sistema de prevenção e combate a incêndios por hidrantes, será dimensionado para o risco baixo e conforme 
preconiza a Instrução Técnica CB Nº 22/04.  

A tabela 3 da IT CB Nº 22/04 estabelece os tipos de sistemas de acordo com a  área construída.  

A tabela 4 da IT CB Nº 22/04 estabelece os componentes para cada hidrante: Abrigo de mangueiras, 
mangueiras, esguichos e chaves de hidrantes- mangueiras-esguicho; do tipo engate rápido.  
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A tabela 2 da IT CB Nº 22/04 estabelece os tipos de proteção por hidrantes  

Os hidrantes serão de instalação interna e serão distribuídos de tal forma que em qualquer ponto da área 
protegida possa ser alcançado pela mangueira e considerando-se no máximo 30,00 metros de mangueira.  

Os hidrantes serão simples de parede, constituídos por um dispositivo de manobra e registro de 63 mm e sua 
altura, em relação ao piso, deve estar compreendida entre 1,00 e 1,50 m. Eles não poderão ser instalados a 
uma distância superior a 5,0 m da saída para as escadas, ou rota de fuga.           

Os abrigos dos hidrantes poderão ser constituídos de material metálico ou alvenaria revestida e a porta poderá 
ser metálica, de vidro ou madeira, e terão dimensões suficientes para abrigar a mangueira e demais matérias 
hidráulicos. As mangueiras serão de 38 mm, com o comprimento indicado em projeto e Memorial de Cálculos 
Hidráulicos, de fibra de algodão com revestimento interno de borracha.  

O sistema será abastecido por reserva de incêndio, com volume mínimo de 8,00 m³, através de conjunto moto-
bomba, instalada no barrilete.  

EXTINTORES  
O sistema será constituído por extintores portáteis, do tipo pulverização gás-água, pó químico seco, gás 
carbônico, de acordo com a categoria do incêndio possível e conforme indicado no projeto.  

O sistema deverá ser compatível com sistema instalado, obedecer aos parâmetros  dotados pelo Corpo de 
Bombeiros, em projeto já aprovado.   

NORMAS  

O sistema obedecerá às normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para as seguintes:  

EB-148/89 Extintores de incêndio com carga de pó químico (NBR-10721);  

EB-149/89 Extintores de incêndio do tipo carga d'água;  

EB-150/76 Extintores de incêndio com carga de gás carbônico;  

NB-142/70 Vistoria periódica de extintores de incêndio;  

PB-956/82 Identificação de extintores de incêndio - dimensões e cores (NBR-7532).  

Os extintores deverão ser colocados onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear o eu acesso. Devem 
ficar visíveis, para que todos os funcionários do estabelecimento que estiverem 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.  

a CONTRATADA executará todos os trabalhos necessários à instalação dos extintores. 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) A carga inicial será efetuada no máximo a 30 dias da data 
do recebimento do serviço.  

Os locais destinados às unidades extintoras deverão ser devidamente sinalizados: as paredes, com discos e 
setas indicativos e o piso, com um quadrado (1 x 1 m) pintado em vermelho.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Extintor com carga de H20, capacidade de 10L, fabricado conforme norma NBR 11715  

Extintor com carga de gás carbônico, capacidade 6 kg, fabricado conforme norma NBR 11716  

Extintor com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio, capacidade 6 kg, fabricado conforme 
norma NBR 10721 Características Técnicas:  

EXTINTOR  H20 C02 
PÓ   

QUIMICO 

Capacidade 10 L 6 kg 4  kg  

Capacidade 
Extintora  

2 A  5B  20 B:C  

Volume 
Hidráulico  

12,3 
L  

8,8 
L  

4 ,1 L  

Diâmetro 
do   

Recipiente  

180 
mm  

165 
mm  

159  mm  

Peso Cheio 15,0 
kg  

20,7 
kg  

6 ,5 kg  

Peso Vazio  5,0 
kg  

14,7 
kg  

2 ,5 kg  
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Altura 
Total*  

810 
mm  

735 
mm  

460  mm  

Altura do 
Recipiente* 

590 
mm  

550 
mm  

275  mm  

Aplicação: Instalar extintores conforme indicado no projeto de arquitetura  

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
  

O sistema de iluminação de emergência, será dimensionado para atender a Instrução Técnica CB Nº 18/04.  

A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência não deverá ser superior a 15,00 metros. 

O sistema de iluminação deverá ter autonomia mínima de 1 (uma) Hora.  

Para o sistema de iluminação de emergência deverá ser rigorosamente atendida a NBR 10 898 e item 5.5 da 
Instrução Técnica CB 18/04.  

Bloco autônomo de emergência:   

Características   

Bateria selada de Níquel-Cádmio 4,8V x 2,2Ah livre de manutenção Autonomia - 
Superior a uma hora.   

Grau de proteção: IP-40 ou IP-66  

Tensão de entrada - 110 ou 220V (Chave de seleção interna).  

Frequência - 50/60Hz.  

Consumo máximo - 5W (bateria em carga).  

Lâmpada - Fluorescente tubular; 1 x 8W (Aproximadamente 185lm em emergência).  

Referência: linha Aestetica da Aureon ou similar Bloco 
autônomo de emergência:   

Características   

Luminária em chapa de aço #22, fosfatizada, acabamento em pintura em epóxi pó na cor branca, para aplicação 
em teto, parede frontal ou lateral.  

Bateria selada de Níquel-Cádmio 1,2Vx1.200mA livre de  manutenção Autonomia - 
Superior a uma hora.   

Tensão de entrada - 110 ou 220V (Chave de seleção interna).  

Frequência - 50/60Hz.  

Lâmpada - Leds de alto brilho, nas cores: Verde ou Vermelho  

Referência: Lumeon 6 da Aureon ou similar  

Bloco autônomo de emergência:  

Características   

Acendimento automático;  

Sistema carregador / flutuador;  

Circuito limitador de descarga de bateria;  

Baterias do tipo : "livre de manutenção" incorporadas internamente ao seu  gabinete;   

Recarga automática;  

Autonomia mínima de 3 horas.  

Lâmpada - Fluorescente tubular; 2 x 8W Referência: 
Dynacom ou similar   

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO  

O sistema de alarme de incêndio, será dimensionado para atender a Instrução Técnica CB Nº 19/04.  

A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa ou  funcionário não deverá ser superior a 30 (trinta) metros 
até alcançar uma botoeira de alarme de incêndio.  

Os pontos de alarme, preferencialmente deverão ser instalados junto a cada hidrante .  

Os eletrodutos e fiação deverão, obrigatoriamente, atender os itens 5.3.8.1 e 5.3.8.5 da NBR 9441/98 .  

Quando da solicitação de vistoria ao Corpo de Bombeiros, deverá ser apresentada ART CREA / RRT CAU, do 
referido sistema e conforme preconiza o item 5.24 da Instrução Técnica CB Nº 19/04.  
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A central do sistema de alarme e painel repetidor deverão ser instalados em local de fácil acesso, visualização, 
haja permanência humana e constante vigilância, conforme preconiza o item 5.5 da Instrução Técnica CB Nº 
19/04 . O sistema de alarme de incêndio deverá ser provido de 2 (duas) fontes de alimentação : A principal é a 
rede de tensão alternada e a auxiliar é constituída por bateria e conforme preconiza o item 5.3 da IT CB Nº 
19/04 .  

Os acionadores manuais instalados na edificação devem obrigatoriamente conter a indicação de funcionamento 
(na cor verde) e alarme (na cor vermelha). Tudo conforme preconiza o item 5.16 da Instrução Técnica CB Nº 
19/04.  

Na central do sistema de alarme de incêndio, deverá obrigatoriamente ter um painel ilustrativo que sinaliza o 
local onde foi acionado o alarme de incêndio. Tudo conforme preconiza o item 5.17 da Instrução Técnica CB Nº 
19/04.  

SISTEMA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  

O sistema de saídas de emergência será dimensionado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros para atender a 
Instrução Técnica CB Nº 11/04 – Tabela 4, para o cálculo de população (uma pessoa / 7 m²).  

As distâncias máximas a serem percorridas serão dimensionadas e aprovadas pelo Corpo de Bombeiros para 
atender a Instrução Técnica CB Nº 11/04 – Tabela 5.  

O número mínimo de saídas e tipos de escadas serão dimensionadas e aprovadas pelo Corpo de Bombeiros 
para atender a Instrução Técnica CB Nº 11/04 – Tabela 6.  

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA   

O sistema de sinalização de emergência deverá atender a Instrução Técnica CB Nº 20 de 2011, a Consulta 
Técnica CCB-006/600/12 e a NBR 13343-3 em todos os seus itens.  

Atentar para a normatização quanto à sua capacidade de fotoluminescência e quanto às características de 
identificação do fabricante previstos em norma brasileira.  

O CONTRATANTE poderá solicitar laudo comprobatório da pintura fotoluminescente e declarações de garantia 
do fabricante conforme normas específicas da ABNT.  

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO  

O controle de materiais de acabamento e revestimento deverá atender o que preconiza a Tabela B da Instrução 
Técnica CB Nº10/04.  

Na solicitação de vistoria ao Corpo de Bombeiros para emissão do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros, deverá apresentado o atestado a que se refere o item 6.2.2 da IT CB Nº 10/04 e acompanhado da 
respectiva  ART CREA / RRT CAU.  

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS  

Deverá ser consultada empresa especializada e fornecedora desses materiais específicos.  

Deverá ser analisado, antes da execução das instalações o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.  

21.1 e 21.2 ABRIGO de hidrante completo - inclusive mangueira  

a) Será medido por unidade de abrigo instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento do armário em chapa nº 20, com cesto para mangueira, nas 
dimensões de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilação e visor de vidro, inclusive ferragens e trinco; registro globo 
angular (45º) de 2 1/2"; Chave tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2´ e/ou 2 1/2´, 
tampão de engate rápido, em latão, com corrente para fixação, diâmetro nominal de 1 1/2"; duas mangueiras 
Tipo 2 de 1 1/2" em fibra longa de algodão, revestidas internamente de borracha, pressão mínima de prova de 
28 kgf / cm², pressão mínima de ruptura de 55 kgf / cm², pressão mínima de trabalho de 14 kgf / cm², conforme 
NBR 11861, comprimento total de 30 m, em dois módulos de 15 m cada; adaptador de engate rápido de latão 
de 2 1/2" x 1 1/2"; esguicho em latão com jato regulável de 1 1/2” (38 mm) ou 2 1/2” (63 mm) que opera em 3 
posições: bocal fechado, jato sólido e neblina; niple cônico galvanizado a fogo 2 1/2"; parafusos diâmetro 6 mm 
com arruela de latão, bucha plástica S 8 e a mão de obra necessária à instalação completa de todos os 
componentes; remunera também o serviço de pintura esmalte na cor vermelho brilhante.  

Fabricante: Resmat, Javari, Bucka Spiero, Extinbras, ou similar a critério da Fiscalização. 
Observações: Obedecer às normas do Corpo de Bombeiros   
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21.3 ABRIGO duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo)  

a) Será medido por unidade de abrigo instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento do abrigo duplo constituído por: quadro em chapa de aço nº 20, com 
pintura esmalte vermelho, nas dimensões de 120 x 90 x 30 cm; portas em chapa de aço nº 20, com pintura 
esmalte vermelho; visor em vidro liso com a inscrição "INCÊNDIO", em ambas as portas; dois suportes para 
mangueiras; dobradiças e puxadores em latão cromado; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária à 
instalação completa do abrigo, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros.  

Fabricante: Resmat, Javari, Bucka Spiero, Extinbras, ou similar a critério da Fiscalização.  

21.4 ABRIGO para hidrante/mangueira (embutir e externo)  

a) Será medido por unidade de abrigo instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro nº 
14, nas dimensões de 60 x 90 x 20 cm, inclusive materiais acessórios para a fixação.  

21.5 ABRIGO simples aço inox escovado AISI-304/316, c/suporte para mangueira 1 1/2´, porta em vidro 
temperado jateado - inclusive mangueira Tipo 2 de 30 m (2 x 15  m )  
  
a) Será medido por unidade de abrigo instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de abrigo para mangueira de hidrante completo; sobrepor 
/ externo, em chapa de aço inoxidável escovado AISI 304 / 316, nas dimensões de 60 x 90 x 17 cm, suporte 
para mangueira em aço inoxidável tipo meia lua; porta frontal em vidro temperado e jateado com a inscrição 
“INCENDIO”; referências: Firex, RWinox, Gilfire, ou equivalente; inclusive ferragens, trinco, registro globo 
angular 45° Ø 2 1/2”; cha ve tipo storz dupla em latão de alta densidade e resistência para Ø 1 1/2” ou 2 1/2”; 
tampão de engate rápido storz em latão com corrente para fixação Ø 1 1/2”; dois módulos de mangueiras Tipo 
2 de Ø 1 1/2”, fibra longa de algodão, revestidas internamente de borracha, pressão mínima de trabalho de 14 
kgf / cm² e pressão mínima de ruptura de 55 kgf / cm² conforme NBR 11861; comprimento total de 30 m (2 
módulos de 15 m cada); um adaptador de engate rápido storz em latão Ø 2 1/2” x 1 1/2”; um esguicho em latão 
polido com jato regulável de Ø 1 1/2” (38 mm), operação em 3 posições: bocal fechado, jato sólido e jato neblina; 
niple cônico galvanizado a fogo Ø 2 1/2”; parafusos com arruelas de latão e bucha S-8; remunera também 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessários para instalação completa de todos os componentes e serviço 
de pintura esmalte brilhante, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros.  

21.6 e 21.7 ADAPTADOR de engate rápido em latão  

a) Será medido por unidade de adaptador instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de adaptador de engate rápido, em latão, com diâmetro 
de 2 1/2" x 1 1 /2" ou 2 1/2" x 2 1/2".  

Fabricante:  BUCKA ou similar  

21.8 ALARME hidráulico tipo gongo  

a) Será medido por unidade de alarme instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento de alarme tipo gongo para uso com válvula de governo, corpo em 
alumínio fundido ASTMB-209, pintado na cor vermelha. Referência Kancil, Vesta, ou equivalente. Remunera 
também os suportes e acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para a instalação completa alarme.  

21.9 BARRA ANTIPANICO SIMPLES para porta corta-fogo, cega lado oposto  
1) Será medido por unidade de barra antipânico instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento de barra antipânico de sobrepor para portas de uma folha, certificada 
conforme norma NBR 11785; acabamento em epóxi na cor preta; inclusive materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a instalação da barra antipânico de sobrepor de um lado da folha da porta e do outro lado 
cega.  
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APLICAÇÃO: Na substituição das barras existentes. Este item não pode ser usado junto com o item “Porta Corta 
Fogo Simples, Modelo - P90, com fechadura, mola aérea, conjunto de dobradiças e barra antipânico” porque a 
composição já contempla as barras antipânico.  

  

21.10 CHUVEIRO AUTOMÁTICO (BICO DE SPRINKLER) cromado pendente com rompimento de ampola 
a 68°C - 15 mm  
  

a) Será medido por unidade de bico de sprinkler instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação completa bico de sprinkler cromado, tipo pendente com 
rompimento da ampola quando a temperatura ambiente atinge 68 graus Celsius, 15 mm, inclusive material de 
vedação.  

Fabricante: aprovado pela ABNT: SKOP ou equivalente  

Aplicação: Áreas conforme definido em Projeto  

21.11 BOTOEIRA para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro  

a) Será medido por unidade de botoeira instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira para acionamento de bomba, tipo quebra-
vidro; caixa em chapa de plástico na cor vermelha, botão liga e desliga, com um martelo.  

21.12 CAIXA tipo quebre o vidro, p/ colocação da chave da porta alternativa, com sinalização padrão BB  

a) Será medido por unidade de caixa instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento de caixa tipo "qubre o vidro", em chapa metálica pintada com tinta 
esmalte sintético vermelha conforme definido em projeto; inclusive mão de obra e materias acessórios 
necessários para a instalação. Fabricante: Seton, Acero Industrial, Engesul ou similar  

21.13 CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO tipo STORZ (dupla)  

a) Será medido por unidade de chave instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação, no local de utilização, de chave para conexão de engate 
rápido, tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, com as características: utilização em conexões 
de engate rápido com diâmetro de 1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 mm e espessura de 6 mm; corpo em 
latão fundido escovado.  

Fabricante:  BUCKA ou similar  

Aplicação: Acessório para abertura e manipulação de conexões engate rápido tipo storz em sistemas de 
combate a incêndio pressurizado por moto bomba.   

21.14 DESTRAVADOR magnético para porta corta-fogo de 24 Vcc  

a) Será medido por unidade de destravador instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de destravador magnético (Eletroímã), com alimentação 
em 24 Vdc para porta corta-fogo, em caixa metálica com pintura epóxi, capacidade 10 kgf ± 05 kgf, instalação 
abrigada, com a função de segurar a porta corta-fogo aberta e ao acionar o alarme ele libera; remunera também 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação; referência Gevi Gamma, Ideal, ou 
equivalente.  

21.15 ESGUICHO latão com engate rápido, DN = 1 1/2", jato regulável  

a) Será medido por unidade de esguicho instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de esguicho regulável 2.1/2’’ ELKHART com as 
características: Engate Rápido (Storz). Vazão: 230 GPM a 100 PSI. Bocal regulável para 3 posições (bocal 
fechado, jato sólido e neblina com variação de abertura do leque até 120º) com anel de borracha para proteção, 
está de acordo com a norma da Petrobrás. Peso 2,4Kg. Material: Latão Fundido NBR 6941 . Acabamento: 
Usinado. Fabricante: ELKHART ou similar  
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Aplicação: conforme indicado em projeto  

Observações: atentar para o disposto nas normas do Corpo de Bombeiros.  

21.16 ESGUICHO latão com engate rápido, DN = 2 1/2", jato regulável  

  

a) Será medido por unidade de esguicho instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de esguicho regulável 1.1/2’’ ELKHART com as 
características: Engate Rápido (Storz). Vazão: 145 GPM a 100 PSI. Bocal regulável para 3 posições (bocal 
fechado, jato sólido e neblina com variação de abertura do leque até 120º) com anel de borracha para proteção, 
está de acordo com a norma da Petrobrás. Peso 1,8Kg. Material: Latão Fundido NBR 6941 . Acabamento : 
Usinado. Fabricante: ELKHART ou similar  

Aplicação: conforme indicado em projeto  

Observações: atentar para o disposto nas normas do Corpo de 
Bombeiros. 21.17 ESGUICHO latão com engate rápido, DN = 2 
1/2", requinte fixo  

a) Será medido por unidade de esguicho instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de ESGUICHO latão com engate rápido, DN = 2 1/2", 
requinte fixo com as características: Esguicho Jato Sólido, para uso predial (risco leve), fabricado em latão com 
acabamento natural, engate rápido Storz com requinte de 13 mm (1/2″).  

Fabricante:  BUCKA ou similar  

Aplicação: conforme indicado em projeto  

Observações:  atentar para o disposto nas normas do Corpo de Bombeiros.  

21.18 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE 10 L  

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808 e NBR 11715   

a) Será medido por unidade de extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo portátil, 
capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para 
a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono SAE 
1010/1020, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo 
primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, 
dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho 
difusor indeformável. Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de conformidade" da 
ABNT Fabricante: Bucka Spiero, Resmat, Real Fire ou Javari.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme padrão do Corpo de Bombeiros.  

21.19 EXTINTOR manual de gás carbônico -  capacidade de 6 kg  

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808. e NBR 11716   

a) Será medido por unidade de extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de gás carbônico (CO2), tipo portátil, 
destinado para a extinção de incêndios de classe B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), 
capacidade extintora equivalente = 5 BC. Fabricado em tubo cilíndrico de aço carbono sem costura SAE 1541, 
pintado externamente com pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Montado com válvula de descarga em 
latão forjado tipo gatilho intermitente e dotado de dispositivo de segurança. Mangueira para alta pressão, 
esguicho difusor indeformável. Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de 
conformidade" da ABNT Fabricante: Bucka Spiero, Resmat, Real Fire ou Javari.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme padrão do Corpo de Bombeiros.  

21.20 e 21.21 EXTINTOR manual de pó químico seco ABC  

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791, NBR 9695 e NBR 15809   
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a) Será medido por unidade de extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, 
capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = fosfato monoamônico, capacidades = 4 kg 
ou 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" 
(equipamentos elétricos. Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula 
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado 
com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado 
de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável.  

Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de conformidade" da ABNT Fabricante: 
Bucka Spiero, Resmat, Real Fire ou Javari.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme padrão do Corpo de Bombeiros.  

  

21.22 a 21.24 EXTINTOR manual de pó químico seco BC  

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791, NBR 9695 e NBR 15809   

a) Será medido por unidade de extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, 
capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = bicarbonato de sódio, capacidades = 4 kg, 
8 kg ou 12 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos 
elétricos. Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, 
soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de 
latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf 
/ cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável.  

Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de conformidade" da ABNT Fabricante: 
Bucka Spiero, Resmat, Real Fire ou Javari.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme padrão do Corpo de Bombeiros.  

21.25 EXTINTOR sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg  

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15809   

a) Será medido por unidade de extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor sobre rodas de gás carbônico (CO2), 
capacidade extintora equivalente = 5 B (mínimo), agente extintor = gás carbônico, capacidade = 10 kg, destinado 
para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). Cilindro 
fabricado em tubo de aço carbono ASTM 1541, sem costura, pintado com fundo primer e esmalte sintético 
vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de 
segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável.  

Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de conformidade" da ABNT Fabricante: 
Bucka Spiero, Resmat, Real Fire ou Javari.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme padrão do Corpo de Bombeiros.  

21.26 EXTINTOR de gás carbônico, em carreta - capacidade de 25 kg  

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15809   

a) Será medido por unidade de extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor sobre rodas de gás carbônico (CO2), 
capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = gás carbônico, capacidade = 25 kg, 
destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). 
Cilindro fabricado em tubo de aço carbono ASTM 1541, sem costura, pintado com fundo primer e esmalte 
sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de 
dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor 
indeformável.  
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Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de conformidade" da ABNT Fabricante: 
Bucka Spiero, Resmat, Real Fire ou Javari.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme padrão do Corpo de Bombeiros.  

21.27 EXTINTOR manual de pó químico seco BC, em carreta - capacidade de 20 kg  

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791, NBR 9695 e NBR 15809   

a) Será medido por unidade de extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor sobre rodas de pó químico seco, capacidade 
extintora equivalente = 20 BC, agente extintor = bicarbonato de sódio, capacidade = 20 kg, destinado para a 
extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em 
chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado 
com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga 
intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão 
e esguicho difusor indeformável.  

Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de conformidade" da ABNT Fabricante: 
Bucka Spiero, Resmat, Real Fire ou Javari.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme padrão do Corpo de Bombeiros.  

  

21.28 Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2")  

a) Será medido por unidade de hidrante instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de hidranteconstituido por: registro globo angular 45º 
para hidrante Ø 2 1/2", adaptador em latão para mangueira de incêndio Ø 2 1/2", tampão cego de latão com 
corrente para hidrante Ø 2 1 /2", inclusive materiais acessórios e de vedação.  

Fabricante: Real Fire, Kidde, Mipel ou similar a critério da Fiscalização.  

Observações: Atender todas as instruções técnicas conforme padrão do Corpo de Bombeiros.  

21.29 e 21.30 MANGUEIRA Tipo 2 com união de engate rápido  

a) Será medido por comprimento de mangueira instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de mangueira tipo 2, de fibra longa de algodão, revestida 
internamente de borracha, pressão mínima de prova de 28 kgf / cm², pressão mínima de ruptura de 55 kgf / cm², 
pressão mínima de trabalho de 14 kgf / cm², conforme NBR 11861, diâmetro de 1 1/2" ou 2 1/2", com união de 
engate rápido. Fabricante:  Real Fire, Resmat, Sintex, ou similar a critério da Fiscalização.  

Observações: Obedecer às  normas do Corpo de Bombeiros  

AS MANGUEIRAS EXISTENTES NOS ABRIGOS DEVERÃO SER MANTIDAS  

21.31 PLACA de indicação dos sistemas de proteção contra incêndio 31x 31 cm (modelo M1) - conforme 
Instrução Técnica nº 20/2015 do Corpo de Bombeiros  
  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de placa com as 

características:  -  Material: chapa em acrílico ou vidro , fixada com pinos 

metálicos cromados afastadores;  

- Modelo: Tipo M1 conforme Instrução Técnica nº 20/2015  do Corpo de Bombeiros  

- Dimensões: 31 x 31 cm;  

- Cor do fundo: verde  

- Cor da letra: branca, conforme Projeto  

Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação.  
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21.32 E 21.33 PORTA CORTA-FOGO classe P.90, colocação e acabamento, de abrir, uma folha, com 
dobradiça especial, mola de fechamento, fechadura, maçaneta tipo alavanca e demais ferragens de 
acabamento.  
  
a) Será medido por unidade de porta instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de porta corta-fogo com vão de 90 x 210 cm ou de 100 x 210 cm, 
classe P 90 resistência mínima ao fogo de 90 minutos, constituída por: folha da porta lisa em chapa nº 26 de 
aço galvanizado, núcleo com material não corrosível; batente em chapa nº18 de aço galvanizado; dobradiças 
tipo mola; maçaneta em aço SAE 1010 / 1020 tipo alavanca com trinco, em ambos os lados; cimento, areia e a 
mão-de-obra especializada e adicional necessária para o transporte interno no local da prestação do serviço 
dos materiais, montagem, instalação completa da porta, inclusive a fixação e chumbamento do batente; não 
remunera arremates de acabamento nem fechadura com chave. Norma técnica: NBR 11742.  

21.34 SUPORTE de parede para extintor  

  

a) Será medido por unidade de suporte para extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de suporte de parede em aço para extintor, com furação; 
referências Protexfire ou equivalente.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros.  

21.35 SUPORTE de piso para extintor  

a) Será medido por unidade de suporte para extintor instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de suporte de piso para extintor base redonda em ferro 
com acabamento cromado e pés de borracha; referência  Protexfire ou equivalente.  

Aplicação: conforme indicação em projeto.   

Observações: Prever a instalação conforme Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros.  

21.36 TAMPA em ferro fundido para hidrante de recalque (40 X60cm )  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa em ferro fundido para hidrante de recalque, 
com base para fixação e com inscrição “Incêndio”, dimensões 40X60cm, inclusive materiais acessórios. 
Fabricante:  BUCKA ou similar  

  

21.37 e 21.38 TAMPÃO de engate rápido em latão  

  

a) Será medido por unidade de tampão instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tampão de engate rápido, em latão, com corrente 
para fixação, diâmetro nominal de 1 1/2´ ou 2 1/2", para válvula globo angular de 45º; não remunera o 
fornecimento e instalação do adaptador de engate rápido. Fabricante:  BUCKA ou similar  

21.39 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 
12 LAÇOS, 220  V/12  
V  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de central de detecção e alarme de incêndio endereçavel, suporte, 
fixação, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa.  

21.40 DETECTOR Optico de fumaça endereçavel, com base   

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de Detector Óptico de Fumaça com base, fixação, acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação completa.  
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21.41 DETECTOR termovelocimétrico endereçavel  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de Detector Termovelocimétrico endereçavel, fixação, acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação completa.  

22   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS    

NORMAS E REGULAMENTOS  

Conforme P-22.AAA.01  

As instalações sanitárias de esgoto e águas pluviais obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto, com 
particular atenção para o disposto nas seguintes:  

NBR8160 Instalações prediais de esgotos sanitários -  Projeto e Execução;  

NBR-9814 Execução de rede coletora de esgoto sanitário; NBR-9649 
Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; NBR-10844 
Instalações prediais de águas pluviais.  

Obedecerão, igualmente, aos códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade 
onde será executada no local e ao projeto respectivo.  

TUBULAÇÕES EMBUTIDAS E APARENTES  

Todas as tubulações deverão ser de PVC série normal na cor Branca ou PVC-R (Reforçado) na cor Bege Pérola, 
conforme indicado no projeto.  

As tubulações de esgoto sanitário serão instaladas enterradas em valas ou por baixo laje e devem ser fixadas 
suspensas na mesma, sendo que os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação 
(braçadeiras, perfilados "U", bandejas, etc.) serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das 
tubulações, conforme recomendações do fabricante (vide ESUS.01).  

DECLIVIDADE  

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação 
geral dos níveis, até a caixa indicada.  

ASSENTAMENTO  

Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. Para a conexão entre 
tubos e conexões ou conexões com conexões deverão ser utilizados anéis de borracha, observando-se o 
procedimento especificado pela fabricante dos materiais.  

PROTEÇÃO  

  

As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários, com 
bujões de rosca ou "plug", convenientemente apertados, não sendo permitido o emprego de buchas de papel 
ou madeira para tal fim.  

  

VERIFICAÇÃO  

  

Antes da entrega do serviço, toda a instalação será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO.  

Todas as canalizações primárias de instalação de esgotos sanitários serão testadas com água ou ar comprimido, 
sob pressão mínima de 3 m de coluna d'água, antes da instalação dos aparelhos. Serão também submetidas à 
prova de fumaça, sob pressão mínima de 25 m de coluna d'água, depois da colocação dos aparelhos. Em ambas 
as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão da prova durante 15 minutos. Os ensaios serão 
executados de acordo com o prescrito na NBR-8160.  

MONTAGEM DE APARELHOS SANITÁRIOS  
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Serão cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e 
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável.  

ELEMENTOS DE INSPEÇÃO  

  

A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessários, obedecendo rigorosamente ao 
disposto na NB-19/83 (NBR-8160).  

Toda instalação será executada visando as possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

  
Serão executados pela CONTRATADA todos os serviços complementares de instalação de esgotos, tais como 
fechamento e recomposição de rasgos para canalizações, concordâncias das pavimentações com as tampas 
de caixas de inspeção e de gordura, bem como de outros pequenos trabalhos de arremate. APLICAÇÃO: 
Execução das instalações de acordo com projeto hidro sanitário.  
  
REDE DE ESGOTO - TUBOS PET E CONEXÕES  

TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO REFORÇADO  

Tipo: PVC rígido branco, série “ R “.  

Deverão Ter pontas e bolsa para junta elástica com anel de borracha, e a fabricação deverá atender as 
especificações da NBR5688/99(EB-608) ABNT   

Fabricante: Tigre, Amanco ou similar a critério da Fiscalização.  

Aplicação: Rede de esgoto COMPLEMENTAR, conforme indicado em projeto.  

Observações: * Prever a instalação de anéis de borracha. * Em 
trechos enterrados prever o envelopamento em concreto * 
Prever fixações no teto, quando o tubo estiver entre o forro.  

22.2 CAIXA de gordura em alvenaria  

a) Será medido por unidade executada (un).  

b) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários para execução de caixa de 
esgoto constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto 
armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto meia seção; 
escavação, reaterro e apiloamento do terreno. Prever a execução de impermeabilização com hidrófugo de 
massa.  

Aplicação: Rede de esgoto, conforme indicado em projeto.  

Observações: Prever os caimentos adequados para facilitar o fluxo de materiais.  

22.11 a 22.15 TUBOS de PVC branco, inclusive as conexões  

a) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos e conexões em PVC branco, inclusive 
acessórios de vedação e solda.  

c) o custo médio das conexões foi considerado por equivalência em custo de comprimento de tubo.  

Conexões e tubos: adaptador, bucha de redução longa, Cap (tampão), curva 45° longa, curva 90° curta, c urva 
90° longa, curva de ângulo variável de 0 a 45 PBV, joelho 45°, joelho 9 0°, joelho 90° com visita de PVC br anco, 
junção 45 °, junção dupla, junção invertida, luva de correr, luva simples, plug (bujão), redução excêntrica, tê 90°, 
tê 90° de redução, tubo de pvc. Material: PVC - Cloreto de Polivinila, cor branca  

Dimensões: diâmetros nominais variados  

Fabricante: TIGRE ou similar  

Aplicação: conforme especificado em projeto  

28 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA  

NORMAS  
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Conforme P-28.SAN.01.  

28.1 BACIA sanitária PCD de louça, com acessórios de fixação e tampa (assento de poliester), ref. Vogue 
Plus Conforto  
P510 da Deca ou similar  
  
a) Será medido por unidade instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de bacia sanitária sem abertura frontal, acessórios de 
fixação, assento em poliester, e a mão de obra necessária para sua instalação completa.   

Referências:  bacia: Vogue Plus Conforto P510 da Deca 
ou similar,  assento: Vogue Plus Conforto P510 ou similar.  

Cor: Branca ou conforme projeto Aplicação: No 
sanitário adaptado.  

28.2 BACIA sanitária de louça, com acessórios de fixação e tampa (assento)  

  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de bacia de louça sifonada, tampa, acessórios de fixação 
e a mão de obra necessária para sua instalação completa.  

Tipo: sem caixa acoplada  

Referência Vogue Plus Branco Gelo P510 - Deca - / Luna branca Icasa Fabricante: 
Deca, Icasa ou similar.  

Aplicação: Sanitário masculino e feminino.  

28.3 BACIA sanitária de louça com CAIXA acoplada, com acessórios de fixação e tampa (assento).  

  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada, tampa, acessórios 
de fixação e a mão de obra necessária para sua instalação completa.   

Modelo referência: Bacia Vogue Plus P.505.17 e Caixa Acoplada CD.01F.17 Cor: Branca  

Fabricante: DECA ou similar  

Aplicação: Nos Sanitários Masculino e Feminino.  

28.10 CABIDE com acabamento cromado  

  

a) Será medido por unidade de cabide instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e a instalação de cabide cromado para banheiro,  inclusive material 
de fixação.  
Referências:  Malta da Docol, Remma Plus RP08 da Moldenox, modelo Lorenluna 2060C41 da Lorenzetti ou 

conforme projeto. Fabricante: Lorenzetti  / Docol / Deca ou similar  

28.11 CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA EMBUTIDA  

  

a) Será medido por unidade de caixa de descarga instalada (cj).  

b) O item remunera o fornecimento de caixa de descarga de embutir em alvenaria, completa, 
abrangendo: Caixa de descarga, Comando de acionamento, Componentes e acessórios; remunera também 
o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da caixa de 
descarga, engate flexível e o tubo de descarga, conforme recomendações do fabricante e a interligação à 
rede de água. Linha: Montana 9000 ou conforme indicado em projeto  

Referência: Caixa de descarga de embutir em alvenaria modelo 9000 C, fabricação Montana ou similar;   

Cor: branca  

Fabricante: Montana ou similar  

Aplicação: sanitário para deficientes físicos, para funcionamento com vaso sanitário  a ser instalado. O comando 
de acionamento da descarga deve ficar em altura igual ou inferior a 1,0 m do piso.  
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OBSERVAÇÃO 1: No caso de sanitário para PPNE, adotar a altura mínima de instalação da caixa embutida de 
1,00 m ( face inferior da caixa ao piso acabado ).  

OBSERVAÇÃO 2: Atentar  para a localização da caixa embutida antes da instalação das barras de apoio afim 
de se evitar perfuração na mesma, bem como evitar o posicionamento das barras em desacordo com NBR 
9050/2004.   

  

28.13 CUBA de louça de embutir, oval, pequena, referência L.59.17 (dimensões 305x390x145 mm), da 
Deca ou similar, inclusive válvula de escoamento   
  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de cuba de louça de apoio para lavatório, materiais para fixação, 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.  

Material: louça   

Dimensões aproximadas: seção oval, medindo 305x390x145  mm  
Referência: L.59.17, da DECA ou equivalente Aplicação: conforme projeto.  

28.14 DISPENSER papel higiênico  

  

a) Será medido por unidade de dispenser instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor 
branca com visor em policarbonato cor fumê, para rolão de 300 e / ou 600 m, inclusive material de fixação.  

Referências: PH3000 da Columbus, 100 da Stillo Clear ou equivalente  

Observação: Atentar a altura/localização adequada para o sanitário de PPNE, conforme NBR 9050/2004.  

28.15 DOSADOR de sabão plástico, tipo dispenser, para sabonete líquido com reservatório de 800 ml a 
1500 ml  

  

a) Será medido por unidade de dosador instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, acabamento cromado, materiais 
acessórios e a mãodeobra necessária para a instalação da saboneteira; não remunera o fornecimento do refil. 
Fixação: Conforme orientação do fabricante  

Referência: modelo Pressmatic da Docol ou equivalente  

Aplicação: na bancada de granito dos lavatórios nos sanitários. Um para cada cuba.  

Observação: Atentar a altura/localização adequada para o sanitário de PPNE, conforme NBR 9050/2004.  

28.16 DUCHA HIGIÊNICA manual cromada  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e a instalação da ducha higiênica manual cromada, inclusive materiais 
acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.  

Referência: linha Activa 1984 C40, da DECA ou equivalente  

Aplicação: Nos sanitários acessíveis, uma ducha por vaso sanitário, cuja localização e altura de instalação 
devem atender a NBR 9050/2004. E sanitários readequados.  

28.17 ENGATE flexível para água  

a) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2", 
comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 
engate flexível em aparelhos sanitários.  

Material: em malha de aço inox   

Fabricante: Deca, Docol, ou equivalente  

Aplicação: alimentação de água fria nos lavatórios dos sanitários.  
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28.18 ESPELHO lapidado e bizotado - fixado com cola  

  

a) Será medido pela área de espelho instalado (m²).  

b) O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com 
espessura de 4 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do espelho.  

Dimensões: conforme projeto de arquitetura Referência: Blindex ou 
equivalente  

Aplicação: Sobre o tampo de granito das pias dos sanitários feminino e masculino e sobre pia do sanitário de 
deficiente. Execução: Verifique as condições do substrato (parede, azulejo, madeira, etc.), que deve estar limpo 
e nivelado. Limpe o costado do espelho com um pano macio umedecido com álcool, espere evaporar todo o 
álcool antes da aplicação do Adesivo. Aplicar Adesivo de cura neutra, livre de solventes, confirme indicação do 
fabricante. Faça os ajustes de posicionamento do espelho imediatamente após a junção à superfície. Utilize 
calços de apoio na instalação do espelho para auxiliar o processo inicial de cura do adesivo. A instalação com 
cola deve seguir as recomendações conforme a norma NBR15198.  

O espelho instalado no sanitário de deficiente deverá ter a aresta superior afastada da parede, formando 
inclinação de 10º. A instalação dos espelhos deverá obedecer ao descrito no item 7.3.8.1, da NBR 9050/2004. 
Nas instalações sanitárias acessíveis existentes, deverão ser executadas as adaptações necessárias.  

  

  

  

28.19 LAVATÓRIO em louça com coluna suspensa, inclusive válvula, para pessoas portadoras de 
necessidades especiais   
  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça pequeno com coluna suspensa, acessórios 
de fixação, válvula de escoamento e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Referência: linha Vogue 
Plus, fabricação Deca, ou equivalente  

Cor: branco gelo  

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.  

Aplicação: nos sanitários para deficientes físicos.  

Observação: Atentar a altura/localização adequada para o sanitário de PPNE, conforme NBR 9050/2004.  

28.20 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA, inclusive válvula  

a) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem coluna para 
pessoa com mobilidade reduzida, válvula de escoamento metálica de 1" e acessórios de fixação.  

Referência: L 76 coleção Master fabricação Deca, ou equivalente  

Cor: branco gelo  

Aplicação: nos sanitários para deficientes físicos.  

Observação: Atentar a altura/localização adequada para o sanitário de PPNE, conforme NBR 9050/2004.  

28.21 LAVATÓRIO (cuba) de louça de sobrepor, quadrado, ref. L.735.17 (dimensões  415x415x145 mm), 
da Deca ou similar, inclusive válvula de escoamento  
  
a) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça de sobrepor e materiais 
acessórios necessários para sua instalação.  

Ref.: 735.17 (415x415x145 mm), da Deca ou similar Cor: branco 
ou conforme projeto.  

28.22 MICTÓRIO de louça individual  
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a) Será medido por unidade de mictório instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento de mictório constituído por: mictório com sifão integrado auto-
aspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à rede de água; sistema de 
fixação por meio de parafusos; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água 
e esgoto.  

Modelo: Com sifão aparente M 711 ou modelo M12 –(sifão integrado) 
Cor: branco, ou igual aos existentes; Fabricante: Deca ou equivalente.  

Observação: Caso seja indicada a instalação em sanitário para PPNE, adotar a altura de instalação e barras de 
apoio conforme a NBR 9050/2004.  

28.23 PAPELEIRA de parede em metal cromado  

  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de porta papel higiênico cromado, inclusive material de 
fixação. Referências: Papeleira Flex Cromada 2020c Deca, Papeleira Single Cromado Docol ou equivalente 
Observação: Atentar a altura/localização adequada para o sanitário de PPNE, conforme NBR 9050/2004.  

28.24 PORTA-TOALHA interfolhas em plástico ABS  

  

a) Será medido por unidade de dispenser instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser toalheiro com alavanca em plástico ABS 
na cor branca, tampa em policarbonato cor fumê, bobina de 20 cm para rolo de 20 m, referência AG 15.000 da 
Ideal, ou AG 15 da Guarani, ou equivalente ; inclusive material de fixação.  

28.25 SIFÃO FLEXÍVEL  

  

a) Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento do sifão flexível em metal cromado, diâmetro conforme projeto, com 
tubo de ligação ajustável; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede 
de esgoto.  

Fabricante: Deca, Tigre, Esteves, ou similar  

Aplicação: lavatórios dos sanitários readequados e para PPNE.  

  

28.26 SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO  

  

a) Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, diâmetro conforme projeto, com tubo 
de ligação, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. 
Fabricante: DECA . Aplicação: Nos lavatórios, bancadas  

28.27 TAMPO/BANCADA em granito branco polido, ref. Branco Siena ou Aqualux  

  

a) Será medido pela área de tampo/bancada instalado (m²).  

b) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para instalação de tampo 
em granito, com espessura de 3 cm, inclusive frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido na cor 
branca, Siena ou Aqualux, ou conforme indicado em projeto.  

28.28 TAMPO/BANCADA em granito cinza polido, ref. Andorinha ou Corumbá  

  

a) Será medido pela área de tampo/bancada instalado (m²).  
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b) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para instalação de tampo 
em granito, com espessura de 3 cm, inclusive frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido na cor cinza, 
Andorinha ou Corumbá, ou conforme indicado em projeto.  

28.29 TAMPO/BANCADA em granito preto polido, ref. São Gabriel  

  

a) Será medido pela área de tampo/bancada instalado (m²).  

b) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para instalação de tampo 
em granito, com espessura de 3 cm, inclusive frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido na cor: Preto 
São Gabriel ou conforme indicado em projeto.  

28.30 TAMPO/BANCADA em mármore Carrara polido  

  

a) Será medido pela área de tampo/bancada instalado (m²).  

b) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para instalação de tampo 
em mármore, com espessura de 3 cm, inclusive frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido no padrão 
Carrara ou conforme indicado em projeto.  

28.31 TAMPO/BANCADA em mármore Crema Marfil  

  

a) Será medido pela área de tampo/bancada instalado (m²).  

b) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para instalação de tampo 
em mármore, com espessura de 3 cm, inclusive frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido no padrão 
Crema Marfil ou conforme indicado em projeto.  

28.32 TANQUE de louça com coluna - 30 litros  

a) Será medido por unidade instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento de tanque de louça com coluna, com capacidade para 30 litros, 
inclusive materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Cor: 
Branco ou conforme projeto  

Fabricante: DECA (TQ.02.17 e CT.25.17), Celite, Icasa, Incepa, ou equivalente 
Aplicação:No depósito de material de limpeza (D.M.L.).  

28.34 TORNEIRA de mesa com fechamento automático, acionamento com alavanca, para lavatório 
acessível (ref. Decamatic Eco Conforto ou Pressmatic Benefit)  
  
a) Será medido por unidade de torneira instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, para lavatório, com acionamento 
por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica 
(pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), diâmetro nominal 1/2”, acabamento 
cromado, regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão, remunera também materiais acessórios 
necessários à instalação e ligação à rede de água.  

Referência: Decamatic Eco 1173.C CONF, da Deca, Pressmatic Benefit 00490706, da Docol, C61-1198, da 

Perflex, ou equivalente Aplicação: no lavatório do sanitário acessível.  

  

28.33 TORNEIRA metálica para pia de cozinha, de parede ou mesa, bica móvel, inclusive arejador  

a) Será medido por unidade de torneira instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento de torneira de pressão para pia longa de parede;  fita de  vedação 
para tubos e conexões roscáveis (largura ½”)  e a mão-de-obra necessária para instalação.  
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Referência: torneira de mesa para pia de cozina ref. 1167.C21 ou 1168.C21, da DECA, 738206 ou 738306, da 
Docol, ou equivalente  

28.35 TORNEIRA eletrônica com sensor, arejador e regulador.  

a) Será medido por unidade de torneira instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento de torneira eletrônica com sensor, arejador e regulador ; 
remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a sua instalação e ligação 
às redes de energia elétrica e água.  

Referência: Torneira para Banheiro de Mesa Eletric Zenit, da Docol ou Torneira Eletrônica de Mesa  Vision  

Antivandalismo Cromado, da Fabrimar ou equivalente  

28.36 BTORNEIRA de mesa fechamento automático, para lavatório, ref. Decamatic Eco cod 1173.C, 
Pressmatic Compact cod.17160606, ou similar  
  

a) Será medido por unidade de torneira instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para lavatório de mesa com fechamento 
automático e demais acessórios necessarios para a sua instalação.  

Referência: Decamatic Eco, cod. 1173.C, da Deca, Pressmatic Compact, cod. 17160606, da Docol, ou similar 
OBS: metais e acessórios não inclusos  

28.37 TORNEIRA de pressão metálica, acabamento cromado, com bico, para tanque ou jardim  

  

a) Será medido por unidade de torneira instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parade para uso geral (tanque, jardim, 
casa de máquinas, etc.).  

Referência: cod. 1153.C20 ou C37, da Deca, Jardim 1130  Pertutti, da Docol, ou similar  

28.38 VÁLVULA de descarga com fechamento automático para mictório  

a) Será medido por unidade de válvula de mictório instalada (unid).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de mictório antivandalismo, com acionamento 
por meio de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a 
mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 3/4", modelos para 
alta pressão ou baixa pressão, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 
Referência: Válvula Pressmatic Antivandalismo Mictório, fabricação Docol, ou equivalente (Não adotar 
instalação de uma válvula para mais de um mictório).  

Observação: todos os parafusos de fixação das peças serão de latão cromado com a cabeça sextavada. As 
arruelas também serão de latão cromado.  

29    DIVERSOS  

NORMAS  

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

ACESSIBILIDADE  

NORMAS  

Conforme Manual de Sinalização Interna e Instruções de Acessibilidade do Banco do Brasil, anexos ao final do 
Caderno e, NBR 9050/2004.  

Os adesivos, placas e faixas serão confeccionados rigorosamente de acordo com as especificações de 
materiais, cores, acabamentos e dimensões descritos no manual.  

Antes da aquisição das placas, faixas e adesivos a CONTRATADA deverá apresentar amostras para apreciação 
e aprovação da Fiscalização e confirmar com o gerente da agência os dizeres de cada uma.  

Observação: Manter o padrão de sinalização existente na Dependência, caso não haja orientação em contrário 
pela Fiscalização.  
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29.10 FITA adesiva antiderrapante fotoluminescente para instalação em piso  

a) Será medido pelo comprimento de fita adesiva aplicada (m).  

b) O item remunera o fornecimento de película auto-adesiva em PVC, com cargas, não radioativas, que 
absorvem luz em ambientes claros e mantém esta carga ativa sem a presença de luz, liberando, depois energia 
luminosa; referência Fita Antiderrapante Fosforescente Neon Safety-Walk 3M ou similar; remunera a mão-de-
obra necessária para a aplicação da faixa.,  

29.5 DEMARCAÇÃO DE VAGA de Deficiente Fisico em Estacionamento em conformidade com Norma, 
executada em piso previamente limpo com utilização de borracha clorada ou tinta de demarcação viária  
  
Vide Instruções de Acessibilidade e NBR 9050  

29.2 ALARME DE EMERGÊNCIA (botoeira/alarme sonoro e visual) com a respectiva placa de 
sinalização para sanitário PPNE  
  
a) Será medido por conjunto de sinalização visual e sonora instalada (cj).  

b) O item remunera o fornecimento do conjunto de equipamentos de sinalização de emergência 
visual e sonora, conforme características abaixo, para serem instalados em espaços confinados, 
banheiros, boxes de banho, cabines ou outros espaços privativos. Remunera também a mão-de-obra 
necessária e material acessórios para a instalação completa dos equipamentos, conforme exigência da 
norma NBR 9050 e recomendações dos fabricantes.  

Tipo : sinalizador de emergência em ABS na cor vermelha para sanitário de deficiente físico com sirene 
e sinalização para acionamento através de botão tipo soco com grau de proteção contra unidade IP65   

Referências : Steck (referência S-Q1M4N), Siemens, VBN ou similar;  

Deverá ser contemplada toda a infra-estrutura de instalação, inclusive as reconstituições civis 
necessárias. Demais instruções vide padrão referente à Acessibilidade – Sinalização de 
Emergência (botoeira /alarme sonoro e visual).   

Aplicação : Instalação nos sanitários para Pessoas com Deficiência, próximo às bacias sanitárias, conforme 
indicado em projeto.  

Observação: A empresa deverá apresentar o equipamento para aprovação da Fiscalização do Banco.  

29.53 SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO – PLACAS   

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em chapa metálica, conforme características abaixo; 
remunera também a mãode-obra e materiais acessórios necessários para a instalação da placa.  

Material: chapa metálica (alumínio #22)    

Modelos: para fixação em parede ou fixada em poste  

Sinalização Vertical em espaço interno;  

Placa de regulamentação de estacionamento em via pública;  

Dimensões: 50x 70 cm, conforme anexo Manual de Acessibilidade BB;  

29.60 SINALIZAÇÃO SÍMBOLO ACESSIBILIDADE (adesivos)  

a) Será medido por unidade de adesivo colocada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de adesivo para sinalização de acessibilidade, conforme 
características abaixo, remunera a mão-de-obra necessária para a colocação do adesivo.  

Material: Vinil Adesivo   

Cor: Branco (pictograma) e fundo Azul – referência cromática pantone 2925C. 
Fabricante: 3M ou similar.  

Dimensões: 10cm X 10cm  

Aplicação: Esta sinalização deverá ser afixada em local visível ao público nos seguintes locais (quando 
acessíveis) conforme a ser indicado em projeto  de arquitetura e Anexo Manual de Acessibilidade BB.   

No nicho do Terminal de auto-atendimento acessível (caso só exista um. Caso todos sejam acessíveis, não 
haverá sinalização);                             

Balcão cliente acessível;  
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Porta de acesso alternativo à PGDM (em ambas as faces);                            

Mesa de atendimento acessível prioritário;  

Guichê de caixa acessível;  

Sanitários acessíveis;  

Áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio;  

Equipamentos exclusivos para o uso de pessoas com deficiência (plataformas elevatórias).  

Porta acessível do pórtico (ambas as faces).  

  

29.61 Sinalização tátil de corrimão - anel de borracha  

  

a) Será medido por unidade de anel colocado (un).  

b) O item remunera o fornecimento do anel de borracha para sinalização tátil, diâmetro de 4,5 
cm e a mão-de-obra necessária para a colocação do anel, conforme características abaixo.  

Material: Borracha  

Dimensões: largura no mínimo 2cm  

Espessura: 2cm  

Cor: Preta  

Instalação: fixados com adesivo 3M de alta qualidade ou similar  

Aplicação: A ser instalado 1m antes das extremidades do corrimão das rampas e escadas fixas.  

29.54 Sinalização visual e tátil, placa 13x60 mm  

  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em aço, conforme características abaixo; remunera também 
a mão-deobra e materiais acessórios necessários para a fixação da placa.  

Material: aço  

Dimensões: 13 X 60 mm  

Espessura: 0,4mm  

Acabamento: Inoxidável escovado  

Caracteres em Braille, com 7,4 mm de altura informando sobre os pavimentos no início e no final dos corrimãos 
Instalação: fixados com adesivo 3M de alta qualidade ou similar  

Aplicação: Placas a serem instaladas no início e no final das escadas fixas, rampas e no batente de portas.  

29.59 Sinalização visual e tátil no acesso - placa 18x42 cm  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico ou policarbonato, conforme características 
abaixo; remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a colocação da placa.  

Material: Placa em acrílico ou policarbonato transparente, espessura de 6 mm, adesivado pelo verso com 
película de vinil jateada, referencia cromática 3M SCOTHCAL BR7300-314, com substratos contendo 
informação com texto indicativo em relevo e texto em Braile; Substratos:  

Texto – em relevo de 1 mm, executado em PVC, pantone 287 (azul BB), fonte Arial 60 (16 mm) sempre em 
maiúsculas; Braille – pictograma em relevo de 1 mm, executado em PVC, aplicado abaixo dos textos visuais, 
fonte BrailleKiama   

(Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 (altura 7,4 mm); 
Dimensões:  conforme projeto e tipo de placa Fixação:  

No pórtico: com parafusos cromados contra o pórtico;  

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, escondendo as marcas de cola;  

Aplicação: No pórtico de acesso ao auto-atendimento, na altura de 114 cm (do piso à base) para adaptações e, 
na altura de 90 cm (do piso à base) em reforma ou instalações;  

Na vidraçaria, nos casos onde não exista pórtico, na altura de 125 cm do topo à base;  
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29.57 Sinalização visual e tátil no pórtico de acesso - placa de botoeira - placa em acrilico 18x12 cm  

  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico ou policarbonato transparente, conforme 
características abaixo; remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação 
da placa.  

Material: Placa em acrílico ou policarbonato transparente, espessura de 6 mm, adesivada pelo verso com 
adesivo vinílico jateado, referencia cromática 3M SCOTHCAL BR7300-314, com substratos contendo 
informação com texto indicativo em relevo e texto em Braile; Texto:  

Em relevo de 1mm, executado em PVC, referência cromática Pantone 286 C. Fonte Arial negrito 45 (11mm) em 
maiúsculas, bordas chanfradas e   

Em Braille – Fonte BrailleKiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 (altura 7,4 mm) 

Dimensões: 18x12 cm Para aplicação junto à botoeira com o texto  “pressione o botão para sair”.  

Fixação: no pórtico de acesso com parafusos e pinos de acabamento cromados (tipo Finesson), diâmetro 10 
mm, contra a superfície do pórtico, com sua base a 1100mm do piso.   

  
29.58 Sinalização visual e tátil no acesso - placa em acrilico18x32 cm  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico ou policarbonato transparente, conforme 
características abaixo; remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação 
da placa.  

Material: Placa em acrílico ou policarbonato transparente, espessura de 6 mm, adesivada pelo verso com 
adesivo vinílico jateado, referencia cromática 3M SCOTHCAL BR7300-314, com substratos contendo 
informação com texto indicativo em relevo e texto em  
Braile;   

Pictograma de acessibilidade em relevo de 1mm, executa em PVC, referência cromática Pantone 286 C;  

Textos em relevo de 1mm, executado em PVC, referência cromática Pantone 286 C. Fonte Arial negrito 45 
(11mm) em maiúsculas e bordas chanfrada;  

Em Braille – Fonte BrailleKiama (Braille) aplicado logo abaixo do texto visual – vide instruções de Acessibilidade 
Dimensões: 18x32 cm  

Fixação: no pórtico de acesso com parafusos e pinos de acabamento cromados (tipo Finesson), diâmetro 10 
mm, contra a superfície do pórtico, com sua base a 1100mm do piso.   

PISO TÁTIL  

NORMAS  

Conforme P-10.AAA.01, P-10.VIN.01 e P-10.ROD.01, Caderno Geral de Encargos 1995, e NBR 9050/2004.  

29.21 PISO PODOTÁTIL de borracha sintética - direcional ou alerta (esp.: 2mm base e 3mm relevo) - cor 
preto ou colorido  
(conforme projeto)  
  

a) Será medido pela área de superfície com revestimento, em borracha sintética, executado (m²).  

b) O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida, 
com 5,0 mm de espessura total, para sinalização tátil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050, 
cola à base de neoprene com alto teor de sólidos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação do piso por meio de colagem; não remunera o preparo prévio da superfície.   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Material: Borracha  

Cor: Preto, cinza ou azul, contrastante com cor e textura do piso adjacente, conforme indicado em projeto, 
seguindo as normas de acessibilidade e observando as orientações específicas para cada município e demais 
orientações da Fiscalização.  
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Referência comercial: Borindus, Daud, Andaluz, Arco, Brasibor ou equivalente.  

EXECUÇÃO  

Base: Existente – Deve ser bem limpa livre de detritos e poeiras.   

Adesivo: acrílico, Amazonas AM 1400 da Quimican S.A ou a base de borracha sintética (policloropreno) e 
solventes ou similar.  

PISO PODOTÁTIL em aço inoxidável - alerta ou direcional (ref.: linha Dome - fabricante Mozaik) - 
conforme projeto  
  

a) Será medido por comprimento de piso instalado (m²).  

b) O item remunera o fornecimento do piso tátil alerta/direcional, em aço inox, conforme a norma da NBR 
9050, adesivo de alta resistência tipo dupla face, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação do piso por meio de colagem; não remunera o preparo prévio da superfície.   

Material: aço inoxidável  

Fixação: Adesivo de alta resistência tipo dupla face  

Dimensões: serão as mesmas das placas de ladrilho hidráulico existentes.   

Tipos: Piso tátil de alerta e piso tátil direcional, conforme NBR 9050/2004.  

Referência: linha Dome - fabricante Mozaik ou similar  

Deverá ser executado conforme orientações do fabricante  

  
29.23 PISO PODOTÁTIL em placas de cimento - direcional ou alerta - cor preto ou colorido (conforme 
projeto)  

a) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).  

b) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência visual, 
de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias cores; cimento, cal hidratada, areia, materiais 
acessórios, e a mão-deobra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de 
assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície 
regularizada, conforme exigências das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendações dos fabricantes. Não 
remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso.  

Material: concreto  

Cor: Preto, cinza, amarelo ou azul, contrastante com cor e textura do piso adjacente, conforme orientação da 
Fiscalização.  

Dimensões: serão as mesmas das placas de ladrilho hidráulico existentes.   

Tipos: Piso tátil de alerta e piso tátil direcional, conforme NBR 9050/2004.  

Referência: ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação da Fábrica de Pisos Paulista, ou Podo tátil, 338 de 874 
fabricação Mosaicos Bernardi, ou equivalente  

Deverá ser executado em concreto com características antiderrapantes, alta resistência ao desgaste , com 
superfície de relevos lineares ou tronco-cônicos regularmente dispostos com medidas, distância e disposições 
conforme piso hidráulico existente. Deverá ser retirado o piso existente, regularizada a base, e colocado o Piso 
Tátil de Alerta/direcional em concreto, assentado com argamassa de cimento e areia;  

SINALIZAÇÕES DIVERSAS  

29.1 Adesivos diversos  
a) Será medido por unidade de adesivo colocado (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de adesivo para sinalização, conforme 

características abaixo:  Tipo: película vinílica autoadesiva, nas dimensões conforme tipo e função, 

conforme especificações em Projeto. Dimensões:   

“Cofre e Casa Forte” - 30,0x12,5 cm  

 “CPMM” - 30,0x12,5 cm  

 “Escudo Vigilantes” - 30,0x12,5 cm  
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“ Eclusa – Detector de Metais” – 30,0x12,2 cm  

“ Eclusa – Portador de Marcapasso” – 47,2x7,5 cm  

“ TAA” – 30,0x12,5 cm  

"Assento Preferencial e Prioritário" - 25,0x10,0 cm Textos:   

Tipo 1, 3: Letras recortadas em vinil adesivo opaco na cor: cinza grafite Ref. Schotchcal 3M, Série 7300-87, ou 
similar, centralizado no adesivo altura da fonte conforme manual de sinalização  

Tipo 2: Letras recortadas em vinil adesivo opaco na cor: cinza grafite Ref. Schotchcal 3M, Série 7300-71, ou 
similar, centralizado no adesivo altura da fonte conforme manual de sinalização  

Tipo 4, 5 e 6: Texto serigrafado ou impresso digitalmente centralizado no adesivo. Cor e altura da fonte conforme 
manual de sinalização.  

Tipo 7: Texto e pictogramas serigrafados ou impressos digitalmente na cor azul Pantone 286C. Altura da fonte 
conforme manual de sinalização.  

Fundos:   

Tipo 1, 2, 3, 4 e 6: Película Schotchcal 3M, Série 7300-314 ( Dusted Crystal) ou similar  

Tipo 5: Película opaca Schotchcal 3M, Série 7300 Branco D5000 ou similar  

Tipo 7: Película Schotchcal 3M, Série BR7300-15 ou similar  

 APLICAÇÃO  

Tipo 1: “Cofre e Casa Forte” – na porta do cofre, acima do mecanismo de abertura  

Tipo 2: “CPMM” – na portinhola da CPMM, na face do acrílico voltada para o interior da agência 
Tipo 3: “Escudo Vigilantes” – no escudo dos vigilantes a 1,20m do piso  

Tipo 4: “ Eclusa – Detector de Metais” – fixado na PGDM / Eclusa entre 1,40 e 1,60 do piso  

Tipo 5: “ Eclusa – Portador de Marcapasso” – fixado no portal da PGDM / Eclusa, centralizado 
Tipo 6: “ TAA” – FIXADO ATRÁS DOS TERMINAIS  

  

29.6 E 29.7 Faixa adesiva padrão BB (high-tech, ambiência 2.0) com mensagens (segurança, horário da 
agência, SAA, etc.) / ou sem mensagem   
 a)  Será medido por comprimento de faixa aplicada (m).  
b)  O item remunera o fornecimento de faixa adesiva, com ou sem mensagem, materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a aplicação da faixa adesiva; não remunera o preparo prévio da superfície.   

Material: Película auto-adesiva cast   

Textos para faixa com mensagem: Fonte: Arial negrilto – Altura da letra Maiúscula 20 mm(linha dupla) ou 28 mm 
(linha simples), cinza - referência 3M Scotchcal Série 7300-71  ou similar  

Faixa amarela de 20mm: película opaca auto-adesiva cast, ref.: cor - 3M Scotchcal Série 7300-15 ou similar 
Faixa jateada de 60 mm: película jateada auto-adesiva cast, ref.: Dusted Cristal - 3M Scotchcal Série 7300-
314 ou similar OBS:   

- Todas as películas autoadesivas devem, obrigatoriamente, possuir Termo de 
Garantia, de 6(seis) anos, no mínimo.  

- Todos os adesivos vinílicos deverão ser obrigatoriamente foscos. - Grafema e 
faixas aplicadas do lado interno dos vidros.  

29.8 FITA adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)  

a) Será medido por comprimento de fita adesiva colocada (m).  

b) O item remunera o fornecimento de fita adesiva de piso, conforme características abaixo, com 5 cm 
de largura e a mãode-obra necessária para a colocação da fita.  

Cor: AMARELA / PRETA / VERMELHA, conforme padrão existente;  

Largura: 50 mm   

Fabricante: 3 M do Brasil ou similar  

Aplicação: No Auto-atendimento e Bateria de Caixas, Conforme a ser indicado em projeto arquitetônico.  

OBSERVAÇÃO: Antes de aplicar, confirmar junto a Fiscalização, se haverá a formação de fila com uso de 
balizadores. Em caso negativo, adequar a formação de filas, permitindo a manutenção das filas preferencial e 
convencional (a qual englobará a fila de caixa rápido).  
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29.9 FITA adesiva antiderrapante para instalação em degraus de escada ou rampas  

a) Será medido por comprimento de fita adesiva colocada (m).  

b) O item remunera o fornecimento de fita adesiva de piso, conforme características abaixo, com 5 cm 
de largura e a mãode-obra necessária para a colocação da fita.  

Referência: Safety Walk da  3M ou equivalente  

Largura: 50 mm  

Aplicação: conforme manuais e definição em projeto  

29.11 a 29.12 GRAFEMA em vinil adesivo jateado  

a) Será medido por unidade de grafema instalado (un).  

b) O item remunera o fornecimento de grafema em vinil adesivo jateado, conforme características abaixo; 
remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação do grafema.  

Material: Vinil Adesivo 3M Scotchcal Série BR7300-314  Dusted Crystal ou similar  

Acabamento: Jateado DUSTED CRYSTAL ref.: 7725-314 ou similar 
Dimensões: 125x85cm  / 175x110cm  / 170x85cm  ou conforme projeto.  

Detalhamento: conforme manual  

Fabricante: 3M ou equivalente  

Aplicação: conforme definido em projeto  

  

29.24 PLACA aérea direcionadora de fluxo  

  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico ou policarbonato transparente, conforme 
características abaixo; remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação 
da placa.  

Dimensões: 90,00cmx60,00cm (LxA).  

Texto: Conforme Manual de Sinalização Interna do Banco do Brasil e de acordo com a demanda da agência.  

Material: Placa de acrílico ou policarbonato incolor transparente e=8mm. Faixas em vinil adesivo cast Ref. 3M 
Scotchcal Série BR7300-314 Dusted Crystal (jateado) ou similar. Letras, recortadas eletronicamente, em vinil 
adesivo cast azul Ref. 3M Scotchcal Série BR7300-87 ou similar.  

Fonte: Arial Negrito, altura da letra 147 pt..  

Fixação: Suspensas a 2,20m do piso. Fixadas com elementos metálicos cromados, compostos de fixador para 
teto, cabo de aço tensionado e conector aéreo, tipo “sistema de fixação Allfix”. Aplicação: No hall de público, 
após a porta giratória (quando houver).  

29.25 PLACA aérea informativa em acrílico transparente  

  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico ou policarbonato transparente, conforme 
características abaixo; remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação 
da placa.  

Dimensões: 90,00cmX28,00cm (LxA).  

Texto: “Atendimento Empresa”, “Atendimento Pessoa Física”, “Atendimento Pessoa Jurídica”, “Atendimento    

Personalizado Pessoa Física”, “Atendimento Pessoa Física e Pessoa Jurídica”, “Atendimento Personalizado 
Produtor Rural”, “Caixa Prioritário”, “Caixa Convencional”, “Caixa Convencional – Fornecimento de Troco”, 
“Pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, Idosas acima de 60 anos ou com Crianças de Colo tem 
Atendimento Prioritário”, “O COFRE desta agência possui fechadura eletrônica e só abre no tempo programado”.  

Material: Placa de acrílico ou policarbonato incolor transparente e=8mm. Faixas em vinil adesivo cast Ref. 3M 
Scotchcal BR7300- 
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15, e=35mm (amarela) e Ref. 3M Scotchcal Série BR7300-314 Dusted Crystal (jateado) ou similar. Letras, 
recortadas eletronicamente, em vinil adesivo cast azul Ref. 3M Scotchcal Série BR7300-87 ou similar.  

Fonte: Arial Negrito, altura da letra 147 pt..  

Fixação: Suspensas a 2,20m do piso, alinhadas ao eixo das mesas de atendimento. Fixadas com elementos 
metálicos cromados, compostos de fixador para teto, cabo de aço tensionado e conector aéreo, tipo “sistema 
de fixação Allfix”. Aplicação: Nas áreas de atendimento, na bateria de caixas, na SAA e tesouraria, conforme 
indicação em projeto.  

29.26 PLACA de sinalização interna Direção Geral (DG) - Pictogramas de Alerta e Proibição  

  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de placa em acrílico liso e incolor, inclusive acessórios 
de fixação, conforme características abaixo:   

- Tipo: placas compostas de chapa de acrílico liso e incolor de 6 mm com películas adesivas e suporte de fixação 
em MDF usinado com pintura automotiva prata ref.VW Reflex III – cod.LA7W ou equivalente  

- Fixação do suporte: fita dupla face de espuma acrílica e=3mm (face de contato com parede) e   e=2mm (face 
de contato com o acrílico), ref.: VHB 3M ou equivalente  

a) Pictograma de Alerta: Película autoadesiva de fundo cor Amarela  ref.: 3M Scotchal  série BR7300-15 
ou equivalente, fixado por trás do pictograma e do acrílico. Pictograma recortado eletronicamente em  película 
vinílica autoadesiva, cor Preta, fixado na face interna do acrílico.   

b) Pictograma de Proibição: Película autoadesiva de fundo jateada  ref.: 3M Scotchal  série BR7300-314 
ou equivalente, fixado por trás do pictograma e do acrílico. Pictograma recortado eletronicamente em  película 
vinílica autoadesiva, cores vermelha e preta, fixados na face interna do acrílico.   

- Dimensões totais: 300mm  x 200mm; dimensões da chapa de acrílico: 240x200mm - Detalhes e tipos de 
pictogramas de alerta: conforme manual de especificações.  

- Altura para fixação: 1,80m do piso acabado.  

APLICAÇÃO:  

- Conforme manuais e indicação em projeto  

  

29.27 PLACA de sinalização interna Direção Geral - pictogramas de apoio  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento e instalação de placa com pictograma em acrílico transparente, 
conforme características abaixo; remunera demais acessórios necessários para a instalação da placa.  

- Tipo: placas compostas de chapa de acrílico liso e incolor de 6 mm com películas adesivas e suporte de fixação 

em  MDF usinado com pintura automotiva prata ref.VW Reflex III – cod.LA7W ou equivalente  

- Fixação do suporte: fita dupla face de espuma acrílica e=3mm (face de contato com parede) e e=2mm (face 
de contato com o acrílico), ref.: VHB 3M ou equivalente  

- Pictograma em adesivo cor Azul ref.:3M Scotchal série BR7300-87 ou equivalente, fixado na parte posterior 
(interna) do acrílico ou impresso diretamente na película jateada (abaixo), em plotter com tinta à base de 
solvente.  

- Película autoadesiva de fundo cast jateada ref.:3M Scotchal série BR7300-314 (Dusted Cristal) ou equivalente 
na face posterior (interna) do acrílico.  

- Dimensões totais: 300mm  x 200mm; dimensões da chapa de acrílico: 240x200mm  

- Detalhes e tipos de pictogramas de apoio e orientação passíveis de utilização: conforme manual de 
especificações. - Altura para fixação: entre 1,40m e 1,60m do piso acabado.  

APLICAÇÃO:  

- Conforme indicado em projeto  

29.28 PLACA de sinalização interna Direção Geral - Pictogramas de Prevenção e Combate a Incêndio, 
Orientação e Salvamento  
  
a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  
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b) O item remunera o fornecimento e instalação de placa com pictograma em acrílico transparente, e 
demais acessórios necessários, conforme características abaixo:   

- Tipo: placas compostas de chapa de acrílico liso e incolor de 6 mm com películas adesivas e suporte de fixação 
em MDF usinado com pintura automotiva prata ref.VW Reflex III – cod.LA7W ou equivalente  

- Fixação do suporte: fita dupla face de espuma acrílica nas espessuras: e=3mm (face de contato com parede), 

e=2mm  (face de contato com o acrílico) - ref.: VHB 3M ou equivalente  

- Pictograma em adesivo fotoluminescente ref.: 3M Luminous 6900 ou equivalente, fixado na parte frontal  do 
acrílico.  

- Película autoadesiva de fundo, na face posterior (interna) do acrílico: a) Prevenção e Combate a Incêndio - cor  
Vermelha ref.:3M Scotchal série BR7300-13 ou equivalente; b) Orientação e Salvamento - cor  Verde ref.:3M 
Scotchal série BR7300-76 ou equivalente.   

- Dimensões totais: 300mm  x 200mm; dimensões da chapa de acrílico: 240x200mm  

- Detalhes e tipos de pictogramas prevenção e combate à incêndio: conforme manual de especificações.  

- Altura para fixação: 1,80m do piso acabado.  

APLICAÇÃO:  

- Conforme indicado em projeto  

29.31 PLACA de identificação de unidades Direção Geral 2.0  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico transparente, conforme características abaixo; 
remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação da placa.  

- Tipo: placas compostas de chapa de acrílico liso e incolor de 6 mm com películas adesivas e suporte de fixação 
em MDF usinado com pintura automotiva prata ref.VW Reflex III – cod.LA7W ou equivalente.  

- Fixação do suporte: fita dupla face de espuma acrílica e=3mm (face de contato com parede) e   e=2mm (face 
de contato com o acrílico), ref.: VHB 3M ou equivalente  

- Texto com o nome da unidade em vinil adesivo cor Azul ref.: 3M Scotchcal série BR7300-87, fonte Arial negrito, 
fixada na parte posterior do acrílico ou impresso diretamente no adesivo jateado, utilizando plotter com tinta à 
base de solvente.  

- Grafema em película autoadesiva cor Cinza Claro, ref: 3M Scotchcal série BR 7300-51 ou equivalente, fixada 
por trás do texto.  

- Película autoadesiva de fundo cast jateada ref.:3M Scotchal série BR7300-314 (Dusted Cristal) ou equivalente 
na face posterior (interna) do acrílico fixada por por trás das letras, do grafema e do acrílico.  

- Dimensões totais: 440mm  x 380mm; dimensões da chapa de acrílico: 380x380mm. Redução máxima 
permitida de até 2/3 e ampliação máxima pemitida de até 5/4.  

- Detalhes e tipos de textos passíveis de utilização: conforme manual de especificações e projeto.  

- Altura para fixação: entre 1,40m e 1,60m do piso acabado.  

 -    

29.32 PLACA numeração da células de atendimento - padrão espaço estilo  

  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico transparente, conforme características abaixo; 
remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação da placa.  

Tipo: placas de acrílico transparente 10 mm (ou vidro temperado), nas dimensões conforme tipo e função,  ou 
conforme especificações em anexo.  

Dimensões: 20X23 cm  

Textos: vinil adesivo na cor: cinza grafite Ref. Pantone 445. Altura conforme manual  

Fundos jateados: Película Schotchcal 3M, Série 7300-314 ( Dusted Crystal )  

Fixação: Pinos metálico cromados, f=10mm, espaçador para acrílico, fabricação RENA ou similar.  

Altura para fixação: entre 1,34 m do piso acabado.  

Observação: Fixar primeiramente o pictograma ou texto à face posterior da placa de acrílico e depois o adesivo 
de fundo. Aplicação: CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO  
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29.29 PLACA de sinalização interna Direção Geral (DG), em acrílico transparente e=6,0 mm - Textos  

  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico transparente, conforme características abaixo; 
remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação da placa.  

- Tipo: placas compostas de chapa de acrílico liso e incolor de 6 mm com películas adesivas e suporte de fixação 
em MDF usinado com pintura automotiva ref.: Prata Polar Metálico 97 – Wandacor, acabamento verniz 
poliuretano bicomponente brilhante Wanda ou prata ref.VW Reflex III – cod.LA7W ou equivalentes.  

- Fixação do suporte: fita dupla face de espuma acrílica e=3mm (face de contato com parede) e   e=2mm (face 
de contato com o acrílico), ref.: VHB 3M ou equivalente.  

- Película vinílica autoadesiva de fundo cast jateada ref.:3M Scotchal série BR7300-314 (Dusted Cristal) ou 
equivalente fixada por trás das letras e do acrílico.  

- Texto em vinil autoadesivo cor Azul ref.:3M Scotchal série BR7300-87 ou equivalente, com fonte Arial negrito 
aplicado na face posterior do acrílico.  

- Dimensões totais: 240 mm  x 300 mm; dimensões da chapa de acrílico: 180 x 300mm  

- Detalhes e tipos de textos passíveis de utilização: conforme manual de especificações e projeto.  

APLICAÇÃO:   

- Preferencialmente no acesso principal dos ambientes. Em paredes e divisórias entre 1,40 e 1,60 m do piso.  

29.30 PLACA de sinalização interna Direção Geral (DG) em acrílico transparente e=6,0 mm - Direcionais, 
Informativas,  
Instrucionais e de Alerta  
  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico transparente, conforme características abaixo; 
remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação da placa.  

- Tipo: placas compostas de chapa de acrílico liso e incolor de 6 mm com películas adesivas e suporte de fixação 
em MDF usinado com pintura automotiva ref.: Prata Polar Metálico 97 – Wandacor, acabamento verniz 
poliuretano bicomponente brilhante Wanda ou prata ref.VW Reflex III – cod.LA7W ou equivalentes.  

- Fixação do suporte: fita dupla face de espuma acrílica e=3mm (face de contato com parede) e   e=2mm (face 
de contato com o acrílico), ref.: VHB 3M ou equivalente.  

- Película vinílica autoadesiva de fundo cast jateada ref.:3M Scotchal série BR7300-314 (Dusted Cristal) ou 
equivalente ou conforem definido em projeto, fixada por trás dos textos e do acrílico.  

- Texto e setas em vinil autoadesivo cor Azul ref.:3M Scotchal série BR7300-87 ou equivalente, com fonte Arial 
negrito aplicado na face posterior do acrílico ou impresso siretamente no adesivo jateado, utilizando plotter com 
tinta à base de solvente.  

- Dimensões totais: 410 mm  x 300 mm; dimensões da chapa de acrílico: 350 x 300mm  

- Detalhes e tipos de textos passíveis de utilização: conforme manual de especificações e projeto.  

APLICAÇÃO:   

- Em paredes e divisórias entre 1,40 e 1,60 m do piso em locais de fácil visualização, em grandes halls e longos 
corredores.  

 -    

29.38 a 29.40 PLACA de sinalização interna - PICTOGRAMAS diversos (Apoio, Emergência, Acessibilidade, 
etc...)  

a) Será medido por unidade de placa instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento de placa em acrílico transparente, conforme características abaixo; 
remunera também a mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a instalação da placa.  

Tipo: placas de acrílico transparente 8 mm (ou vidro temperado), nas dimensões conforme tipo e função, 
conforme especificações do manual anexo.  

Dimensões: - 13 x 30 cm,  20 x 20 cm,  30 x 21,5 cm  

Pictogramas e textos: vinil adesivo na cor: cinza grafite Ref. Pantone 445, altura da fonte conforme manual de 
sinalização  

Fundos jateados: Película Schotchcal 3M, Série 7300-314 ( Dusted Crystal) ou similar  
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Fixação: Pinos metálico cromados, =10mm, espaçador para acrílico, fabricação RENA ou similar.   

Altura para fixação: entre 1,40m e 1,60m do piso acabado.  

Observação: Fixar primeiramente o pictograma ou texto à face posterior da placa de acrílico e depois o adesivo 
de fundo.  

SINALIZAÇÃO EXTERNA  

CARACTERÍSTICAS GERAIS  

Estrutura em chapas e  perfis de alumínio:   

Chapas lisas -fechamentos posterior e lateral  

Chapas cromadas e  com banho dourado - friso central entre os dois módulos  

Deverá ser previsto isolamento nos encontros entre aço e alumínio  

Acrílico leitoso branco (e= 3mm): fixação com fita dupla face pela parte interna da peça que recebeu o recorte 
eletrônico  

CORES PADRÃO  

Pantone 7463 (azul)  

Pantone Cool Gray 6 (100%) (cinza)  

Pantone Cool Gray 6 (50%) (cromado)  

Pantone 108 (metálico) (banho dourado)  

Observações   

Todas as películas autoadesivas devem, obrigatoriamente, possuir Termo de Garantia, de 6(seis) anos, no 
mínimo.  

Todos os adesivos vinílicos deverão ser obrigatoriamente foscos.  

Internamente, todos os luminosos receberão pintura automotiva Cor Branca  

Todos os elementos metálicos devem receber tratamento anticorrosivo com garantia idêntica às peças de 
sinalização. As peças que compõem o Sistema de Identificação Externa deverão ser executadas rigorosamente 
de acordo com os projetos apresentados pelo Banco do Brasil.  

Fica a cargo da empresa a realização dos ajustes necessários para fabricação das peças em diferentes 
dimensões, mantendo obrigatoriamente a proporcionalidade dimensional e de nível de iluminamento (tipo, 
quantidade e distribuição das lâmpadas) além da realização do cálculo estrutural, inclusive da espessura das 
chapas e de estabilidade das peças, elaboração do projeto e recolhimento das ARTs correspondentes.   

No município de São Paulo, onde existe restrições de uso e/ou dimensões, observar as orientações do Manual 
de Sinalização Externa Cidade Limpa anexo.  

LETREIROS     

Observações:    

Tomar todas as medidas complementares necessárias para garantir a rigidez da fixação de todos os 
elementos visuais, que deverão ser previamente aprovadas pela Fiscalização. Prever alimentação elétrica  

Antes da instalação do letreiro, deverá ser entregue a fiscalização, a cópia da ART de fixação e execução da 
estrutura do letreiro.  

  

29.3 BANDEIRA luminosa padrão Estilo, incluso fornecimento, transporte, instalação e todos os 
materiais e equipamentos necessários para execução do serviço (conforme especificação do Banco do 
Brasil)  
  

a) Será medido pela área da Bandeira (m2).  

b) O item remunera o fornecimento, o transporte e a instalação de BANDEIRA  luminosa, conforme 
Manual de Sinalização Externa, inclusive os materiais e equipamentos, bem como a mão-de-obra necessária 
para a instalação da bandeira.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: detalhamentos conforme Manual de Sinalização Externa  

DIMENSÕES  
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-  0,70 x 1,05 m - DUPLA FACE (0,75 m² ) -  1,00 
x 1,50 m - DUPLA FACE (1,50 m² )  

29.13 LETREIRO  luminoso Fachada Compartilhada D, incluso fornecimento, transporte, instalação e 
todos os materiais e equipamentos necessários para execução do serviço  
  
a) Será medido pela área do Luminoso (m2).  

b) O item remunera o fornecimento, o transporte e a instalação de LETREIRO  luminoso, conforme 
Manual de Sinalização Externa, inclusive os materiais e equipamentos, bem como a mão-de-obra necessária 
para a instalação do letreiro.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: detalhamentos conforme Manual de Sinalização Externa 
DIMENSÕES: 4,87 x 0,82 m ( 4,0 m2)  

29.14 LETREIRO  luminoso padrão Estilo, incluso fornecimento, transporte, instalação e todos os 
materiais e equipamentos necessários para execução do serviço  
  
a) Será medido pela área do Luminoso (m2).  

b) O item remunera o fornecimento, o transporte e a instalação de LETREIRO  luminoso, conforme 
características abaixo, inclusive os materiais e equipamentos, bem como a mão-de-obra necessária para a 
instalação do letreiro.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- CHAPAS METÁLICAS: Para agência exclusiva. Aluminio espessura 3 mm - CHAPA PERFURADA: Chapa de 
alumínio perfurada e=3mm com furos alternados, diâmetro 2mm, C=3mm vazio 35,4%, considerar margens de 
furação conforme indicação em desenhos.  

- ACRÍLICO LEITOSO: Cor branco, espessura 3mm, fixação com fita dupla face VHB, forn. 3M na parte interna 
da peça.  

- CHAPA CROMADA: Chapa de alumínio cromada, e=0,8mm  

- CHAPA COM BANHO DOURADO: Chapa de alumínio com banho dourado, E=0,50mm - ILUMINAÇÃO 
INTERNA: Lâmpadas fluorescentes de 40w, dotadas de reator eletrônico de partida rápida. As lâmpadas de 
1,15m de comprimento, serão dispostas em duas linhas eqüidistantes no sentido da altura e o número de 
colunas que se fizerem necessárias no sentido do comprimento.  

- Desenhos: Conforme anexo – Padrão ESTILO - Letreiro.  

DIMENSÕES  

- 2,94 x 0,48 m ( 1,5 m 2)  

- 4,87 x 0,82 m ( 4,0 m 2)  

APLICAÇÃO: LETREIRO na fachada principal, conforme projeto.  

  

29.15 MEDALHÃO Luminoso, padrão Estilo, incluso fornecimento, transporte, instalação e todos os 
materiais e equipamentos necessários para execução do serviço (conforme especificação do Banco do 
Brasil)  

  

a) Será medido pela área do Medalhão (m2).  

b) O item remunera o fornecimento, o transporte e a instalação de Medalhão luminoso, conforme Manual 
de   

Sinalização Externa, inclusive os materiais e equipamentos, bem como a mão-de-obra necessária para a 
instalação do medalhão.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- CHAPAS METÁLICAS: Para agência exclusiva. Aluminio espessura 3 mm  

- CHAPA PERFURADA: Chapa de alumínio perfurada e=3mm com furos alternados, diâmetro 2mm, C=3mm 
vazio 35,4%, considerar margens de furação conforme indicação em desenhos.  

- ACRÍLICO LEITOSO: Cor branco, espessura 3mm, fixação com fita dupla face VHB, forn. 3M na parte interna 
da peça.  

- CHAPA CROMADA: Chapa de alumínio cromada, e=0,8mm  

- CHAPA COM BANHO DOURADO: Chapa de alumínio com banho dourado, E=0,50mm  
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- ILUMINAÇÃO INTERNA: Lâmpadas fluorescentes de 40w, dotadas de reator eletrônico de partida rápida. As 
lâmpadas de 1,15m de comprimento, serão dispostas em duas linhas eqüidistantes no sentido da altura e o 
número de colunas que se fizerem necessárias no sentido do comprimento.   

- Desenhos: Conforme anexo – Padrão ESTILO - Letreiro.   

DIMENSÕES  

- 0,70 x 1,05 m  (0,60 m² )  

- 1,00 x 1,50 m  (1,50 m² )  

- 1,50 x 2,25 m  (3,38 m² )  

APLICAÇÃO: MEDALHÃO na fachada, conforme projeto arquitetônico.  

29.62 TOTEM luminoso fachada compartilhada   

a) Será medido pela área do Totem (m2).  

b) O item remunera o fornecimento, o transporte e a instalação de TOTEM luminoso, conforme Manual 
de Sinalização Externa, inclusive os materiais e equipamentos, bem como a mão-de-obra necessária para a 
instalação do TOTEM.  

CARACTERÍSTICAS   

- Dimensões: Conforme definições da Empresa de Projetos, padrão, em anexo; -  Totem  

- Chapa: policarbonato compacto branco leitoso 04mm  

- Acabamento da chapa: película cast, catálogo translúcido, 3M do Brasil ou similar, cor: Yellow (Ref.3630-015); 
arremate em cantoneira metálica na cor da estrutura  

- Letras e Logo: película cast, catálogo translúcido, 3M do Brasil ou similar, cor: Blue (Ref. 3630-157)  

- Estrutura: conforme manual de sinalização externa padrão High Tech   

- Base: conforme manual de sinalização externa padrão High Tech   

- Acabamento da estrutura: Pintura metalizada, cor: prata polar metálico 97 com verniz poliuretano bi-
componente semifosco, da Tintas Wanda ou equivalente  

- Iluminação: lâmpadas fluorescentes de 40W. Executar alimentação elétrica se necessário.  

- Complemento  

- Chapa Metálica: Alumínio calandrado e=3mm com recorte eletrônico “Router” Pantone 7463  

- Chapa Perfurada: Alumínio Perfurada e= 3mm, com furos alternados, conforme manual de Sinalização Externa 
anexo - Chapa Cromada: Alumínio 0,8mm, ccromada cor ref Pantone Cool Gray 6 50%.  

- Chapa Dourada: Alumínio com banho dourado e=0,5mm, cor ref. Pantone 108 metálico  

- Letras e Logo: Acrílico Branco leitoso e=3mm, fixado conforme manual de Sinalização externa anexo. 

DIMENSÕES: 5,0 m de altura  

OBSERVAÇÃO:   

- Fornecer  termo de garantia contra descoloração da película de, no mínimo, 5 (cinco) anos.  

- 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.  

- Deverá ser aplicado fundo anti-corrosivo de alta resistência, previamente à execução da pintura automotiva, 
cor prata. - É obrigatória a apresentação das ART´s de dimensionamento e execução da base e estrutura do 
totem, devidamente quitadas e registradas no CREA / CAU.  

- 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.  

APLICAÇÃO: Conforme definições da Empresa de Projetos  

29.63 TOTEM  luminoso padrão Estilo   

a) Será medido pela área do Totem (m2).  
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b) O item remunera o fornecimento, o transporte e a instalação de TOTEM luminoso, conforme Manual 
de Sinalização Externa, inclusive os materiais e equipamentos, bem como a mão-de-obra necessária para a 
instalação do TOTEM.  

CARACTERÍSTICAS   

 - Tipo: Totem em chapa metálica e acrílico leitoso na cor branca, conforme Detalhe padrão do Banco do Brasil 
(padrão Estilo  
2.0.);  

- Dimensões: A ser definido em projeto.   

- As dimensões devem estar de acordo com o padrão do Manual de Sinalização Externa em anexo;  

- Chapa Metálica: Alumínio calandrado e=3mm com recorte eletrônico “Router” Pantone 7463  

- Chapa Perfurada: Alumínio Perfurada e= 3mm, com furos alternados, conforme manual de Sinalização Externa 
anexo - Chapa Cromada: Alumínio 0,8mm, cromada cor ref Pantone Cool Gray 6 50%.  

- Chapa Dourada: Alumínio com banho dourado e=0,5mm, cor ref. Pantone 108 metálico  

- Letras e Logo: Aplicação em serigrafia na cor branca, conforme manual de Sinalização externa anexo  

- Estrutura: Base em chapa de aço e=1/2” cor pantone 7463, requadro em perfil de aço “U” de 2”x1 1/2” e=3/16” 
e contraventamento em perfil de aço “L” 1”x1” e=1/8” .  

DIMENSÕES  

- 3,5 m de altura  

- 5,0 m de altura  

APLICAÇÃO: Conforme definições da Empresa de Projetos  

OBSERVAÇÃO: FONECER TERMO DE GARANTIA CONTRA DESCOLORAÇÃO DA PELÍCULA DE, NO 
MÍNIMO, 5 ( CINCO) ANOS.  

29.4 CPMM – caixa de passagem de massas metálicas  

Material: policarbonato  

Tipo: Padrão Banco do Brasil  

Dimensões: 43 cm x 41 cm x 17 cm (largura, altura e profundidade)  

Espessura: 4 mm  

Cor: Transparente, incolor.  

29.52 REMANEJAMENTO DE TERMINAIS (auto atendimento e tesoureiro eletrônico) no mesmo 
pavimento, incluso a desfixação, e demais acessórios e equipamentos necessários a execução do 
serviço  
  
a) Será medido por unidade TAA/TTE (unid).  

b) O item remunera acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para o serviço de desfixação 
de terminais de autoatendimento e movimentação (remanejamento) no mesmo pavimento.  

  

29.50 Desmontagem de PGDM  

a) Será medido por unidade de PGDM desmontada (unid)  

b) Remunera materiais acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para o serviço de 
desmontagem de PGDM, incluso: desmontagem, identificação  e embalagem das peças em plástico tipo bolha 
e papelão para posterior transporte.  

29.42 PELÍCULA 3M padrões BB, para renovação de anúncios BB em caixa metálica com policarbonato 
existente - inclusive montagem da marca e instalação  
  
a) Será medido por área de película adesiva aplicada (m²).  



160  

b) O item remunera o fornecimento  de película adesiva translúcida – ref.: 3M ou equivalente, conforme 
Manual de Sinalização Externa; remunera a mão-de-obra necessária para a colocação da película.  

Aplicação: renovação de anúncios em caixa metálica com policarbonato existente (BACKLIGHTS), incluindo 
montagem da marca BB e instalação.  

29.33 PLACA DE SINALIZAÇÃO BICICLETÁRIO   

Material: chapa de aço #18 (1,2mm),  

Estrutura: grade metálica em tubo de aço carbono Metalon 20x20 mm ou cantoneiras de abas iguais, 
Dimensões: 1300mm  
(alt) x 350mm (larg)  

Acabamento: pintura automotiva na cor azul ref.Pantone 286,   

Grafema e textos serigrafados na cor branca, fonte Arial Negrito (altura maiúscula= 30mm)  

Adesivo  “Botton BB do Clube do Ciclista”  serigrafado conforme arte/desenho fornecido pelo Banco aplicado no 
topo da placa com diâmetro de 200mm.  

29.43 POLICARBONATO branco leitoso 2,4mm com película 3M para renovação de anúncio BB em caixa 
metálica existente, inclusive montagem da marca e instalação  
  
a) Será medido por área de policarbonato colocado (m²).  

b) O item remunera o fornecimento de policarbonato branco leitoso e= 2,4 mm, com película adesiva 
translúcida – ref.: 3M ou equivalente, conforme Manual de Sinalização Externa; remunera a mão-de-obra 
necessária para a colocação da policarbonato.  

Aplicação: renovação de anúncios luminosos em caixa metálica com policarbonato existente (PÓRTICOS), 
incluindo montagem da marca BB e instalação.  

  

29.44 a 29.45 PÓRTICO de acesso p/ uma / duas ou três portas em chapa de aço galvanizada c/ pintura 
automotiva e fornecimento de prisma Autoatendimento   
  

a) Será medido por unidade instalada (un).  

b) O item remunera o fornecimento, o transporte e a instalação de Pórtico de Acesso, conforme Manual 
de Sinalização Externa, inclusive os materiais e equipamentos, bem como a mão-de-obra necessária para a 
instalação do pórtico.  

PARTES METÁLICAS  

Estrutura metálica: chapa de aço galvanizado  com aplicação de pintura automotiva  

PINTURA:   

- Cor: Prata Polar Metálico 97 ou equivalente  

- Acabamento: Verniz PU bi-componente semi fosco.  

- Fabricante: Tintas Wanda ou equivalente  

COLUNA DE IDENTIFICAÇÃO (PRISMA)  

Estrutura em chapa metálica galvanizada com aplicação de pintura automotiva, (ref.:Tintas Wanda ou similar,   
cor Prata Polar Metálico 97,   acabamento: Verniz poliuretano bi componente, semi-fosco).  

Chapa de policarbonato adesivada, com iluminação backlight:  

Policarbonato em Bobina Branco Leitoso e= 2,4 mm Ref. GE Lexan SGC – 100 Sheet ou equivalente. Película:  
Pelicula autoadesiva cast, translúcida:  Amarelo Pantone 108 e Azul Pantone 286  

DIMENSÕES:  

1 ,50 x 2,30 m - Pórtico 1 folha  

2 ,60 x 2,30 m - Pórtico 2 folhas  

3 ,50 x 2,30 m - Pórtico 3 folhas  

OBS.: Detalhamentos conforme Manual de Sinalização Externa  
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29.48 PREPARO e substituicao de terra para plantio  

  

a) Será medido por m³ de terra para plantio fornecido (kg).  

b) O item remunera o fornecimento e preparo de terra para plantio, inclusive mão de obra e materiais 
acessórios necessários para a execução do serviço.  

29.51 Remanejamento de PGDM  

  

a) Será medido por unidade de PGDM remanejada (unid)  

b) Remunera materiais acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para o serviço de 
remanejamento de PGDM, incluso: desmontagem, identificação  e embalagem das peças em plástico tipo bolha 
e papelão, remanejamento, transporte e montagem no local. Garantia de 30 dias  

29.49 Cascalho bege para paisagismo  e  seixos rolados para paisagismo  

  

Será medido por m³ de cascalho bege ou seixo rolado fornecido (m³).  

  

30 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

NORMAS  

 Conforme P-30AAA.01  

30.1 a 30.3 Limpeza de Caixa D'água   

- Abrir a descarga de lavagem e esgotar toda a água armazenada.   

- Lavar minuciosamente o fundo e as paredes com escovão (uso exclusivo nesse serviço) e jatos d’água sob 
pressão, cuidando para não prejudicar a impermeabilização. Esgotar toda a água da lavagem.  

- Fechar a descarga. Calcular o volume aproximado do reservatório, para cada 1.000 litros de volume do 
reservatório, diluir 1 litro de água sanitária em 5 litros de água. Aplicar essa solução nas paredes várias vezes, 
mantendo-as umedecidas durante o período mínimo de duas horas consecutivas.  

- Ao termino desse período, abrir a descarga de lavagem, esgotar a solução e enxugar as paredes. Encher o 
reservatório (já desinfetado e em condições normais de uso). Vedar a tampa, para evitar a contaminação da 
água provocada por ratos, baratas ou outros insetos. Se houver mais de um reservatório no prédio, somente 
apos a conclusão dos serviços no primeiro, inicia-los no segundo; apos, terceiro; e assim por diante.  

- Realizar os serviços, sempre que possível, com firma especializada e idônea. Com relação aos elementos 
empregados nos serviços, observar as recomendações abaixo:  

- não devem ser portadores de moléstia contagiosa; -  deverão usar obrigatoriamente botas e mascaras;  

- não podem permanecer dentro do reservatório todo tempo requerido pela operação de limpeza.                                        

Caixa D'Água - até 5m3;                                                                                                                                                         

Caixa D'Água - de 5,01m3 até 10m3;                                                                                                                                     

Caixa D'Água - de 10,01m3 até 20m3;       

O item remunera o fornecimento do material de consumo e a mão-de-obra necessários para a limpeza.  

30.4 Limpeza de superfícies com hidrojateamento a pressão mínima de 1600 lb  

Hidrojateamento com aplicação de solução limpadora neutra para eliminar a maioria das sujidades atmosféricas 
sem atacar as propriedades intrínsecas dos materiais com máquina de alta pressão em torno de 1600 PSI para 
não danificar o revestimento e o rejunte, retirando resíduos mais resistentes;  

Retirada dos resíduos mais resistentes (Tinta, óleos, gorduras) manualmente através de solventes próprios e 
esponjas apropriadas;  

Novo Hidrojateamento com máquina de alta pressão para enxágue final; Será 
medido por superfície de área limpa (m²).  

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a 
execução do serviço de limpeza em superfície, por meio de jato d’água de alta pressão.  
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30.5 Limpeza de telhado, cobertura e marquise - inclusive calhas e rufos  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e descarte do material.  

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

A limpeza só será considerada nas atividades executadas em áreas que não sofrerão interferência pelo 
serviço. Para áreas onde são previstas locações dos serviços, a limpeza já esta contemplada na composição, 
LIMPEZA PERMANENTE DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

a CONTRATADA deverá remover todos os detritos acumulados na marquise e no telhado, incluindo limpeza 
das redes de escoamento de águas pluviais.  

Deverá ser eliminado todo o acumulo de sedimento (“lodo”) impregnado sobre as superfícies.   

As ferramentas e materiais necessários para execução do serviço já estão incluídas na composição do mesmo, 
sendo o seu fornecimento de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

  

30.6 Limpeza e verificação final  

TIPO: LIMPEZA GERAL  

Ao término dos serviços, deverão ser efetuadas rigorosa limpeza e remoção total dos detritos, bem como a 
recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de reforma. 
Efetuar limpeza de toda a vidraçaria da dependência (fachada, portas de vidro temperado, guarda-corpos; 
divisórias, etc.);  

Executar limpeza e conservação de portas, maçanetas, revestimentos laminados etc.;  

Executar limpeza de bancadas, cubas, bacias sanitárias, mictórios e metais de todos os sanitários existentes.  

Ao final da execução do serviço, deverão ser feitos testes das instalações hidráulicas, elétricas, telefone, alarme 
e on-line, de modo que o local possa ser utilizado de imediato.   

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA  

Entulho: remover diariamente todo entulho proveniente da reforma.  

Ao final de cada jornada de trabalho deverá ser efetuada limpeza geral da área afetada, de forma a permitir a 
continuidade e o perfeito andamento do serviço no dia seguinte.  

Ao final do serviço, executar criteriosa limpeza de todas as áreas afetadas pela reforma, de forma a permitir o 
uso imediato de todas as partes do prédio, seus equipamentos e instalações, em especial:  

• Manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos;  

• Remoção total de pó;  

• Restos de argamassa em pisos, alvenarias, vidros, louças, etc.;  

• Limpeza de portas, janelas, ferragens, etc.;  

• Outras não descritas acima, que impeçam o uso imediato do prédio.  

Observações: qualquer pendência relativa à limpeza acima descrita impedirá o recebimento provisório do 
serviço.  

30.7 Limpeza permanente - prédio desocupado  

  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e descarte do material.  

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

Será removido todo o entulho do local da prestação do serviço, diariamente, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos.  

Deverá ser eliminado todo o acumulo de sedimento impregnado sobre as superfícies.   

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.  
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Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas 
superfícies das cantarias, dos azulejos e de outros materiais.  

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita 
execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.  

As ferramentas e materiais necessários para execução do serviço já estão incluídas na composição do mesmo, 
sendo o seu fornecimento de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

  

30.8 Limpeza permanente - prédio ocupado  

  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

Nos prédios ocupados, com a dependência em funcionamento, deverá ser tomado cuidado especial, com os 
móveis e equipamentos de uso.  

   
É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e descarte do material.  

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Será removido todo o entulho do local da prestação dos serviços, diariamente, sendo cuidadosamente limpos 
e varridos os acessos.  

   

- Deverá ser eliminado todo o acumulo de sedimento impregnado sobre as superfícies.   

- 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.  

- Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas 
superfícies das cantarias, dos azulejos e de outros materiais.  

- Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita 
execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.  

- Os móveis e equipamentos deverão ser cobertos com lona para evitar que danifiquem, quando o serviço for 
executado fora do expediente de trabalho da dependência.  

- Deixar sempre a dependência limpa, em condições de uso adequado, após os trabalhos.  

As ferramentas e materiais necessários para execução do serviço já estão incluídas na composição do mesmo, 
sendo o seu fornecimento de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

VERIFICAÇÃO FINAL  

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento 
e segurança das instalações elétricas, telefônicas, de alarme e de on-line, de modo que o local possa ser 
imediatamente utilizado.  

Na verificação final deverá ser obedecida a NB-507/77 - Recebimento de serviços de obras de Engenharia e 
Arquitetura (NBR-5675).  


