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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1- GENERALIDADES: 
1.1 – Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a 

execução de obras e serviços relativos à Reforma do Terminal Rodoviário Robson Gurjão no 
município de Conceição do Araguaia – PA, englobando fornecimento dos materiais, mão de 
obra, encargos sociais, legalização dos projetos e serviços nos órgãos competentes, equipamentos, 
impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias a completa execução da obra pela 
contratada.  

1.2 - Fazem parte destas especificações, devendo total obediência, no que forem aplicadas: 
1.2.1 - As Normas Brasileiras conforme a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
1.2.2 - As normas, especificações e orientações de Rede Celpa, Telemar e Cosanpa, quanto aos 
serviços de instalações elétricas, telefônicas, água e esgoto, respectivamente; 
1.2.3 - O Decreto n.º52.147 datado de 25/06/63 que rege e especifica as Normas e Métodos 
Para Execução de Obras e Prédios Públicos. 
1.3 – A Contratada será responsável pelo Seguro de Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, 
conforme comprovação de companhia idônea, não isentando-a de responder penal e 
civilmente pelos prejuízos. 
1.4 – As empresas interessadas nesta ficam obrigadas a inspecionar o local e o logradouro 
onde as obras serão executadas antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem 
a situação real dos serviços a serem realizados, observando suas particularidades, tais como 
alimentação de energia e abastecimento de água. 
1.5 – Todas as dúvidas legais e técnicas deverão ser retiradas por escrito junto ao corpo técnico 
nomeado pela Prefeitura Municipal. 

 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
2.1 – INTERPRETAÇÕES E DISCREPÂNCIAS 

2.1.1 – VERIFICAÇÃO GERAL 
Cabe às empresas interessadas procederem um estudo minucioso nos projetos, planilhas de 

serviços, especificações, documentações e o que demais convir, do material fornecido pela PMCA, 
bem como os registros nos órgãos competentes. 

2.1.2 – INTERPRETAÇÃO 
Caso seja percebida alguma divergência entre os projetos e as especificações, prevalecerão os 

projetos. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantitativos, deverá ser embutido nos custos dos serviços relativos aos mesmos. 

As planilhas fornecidas servirão apenas como parâmetros dos serviços requisitados, 

cabendo a cada licitante quantificar, em sua proposta, os serviços, de forma a ser orçada a obra 

em sua totalidade, seguindo as especificações fornecidas, com os custos para execução total dos 

serviços orçados e dos afins. 

As planilhas apresentadas nas propostas prevalecerão sobre as fornecidas (estimadas) pela 

PMCA, e os serviços, quantitativos e valores apresentados pelas empresas, corresponderão à 

execução TOTAL dos objetos de contrato. Desta forma, ficam explícitos que, não serão 
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admitidos aditamentos de serviços, haja vista que, as planilhas apresentadas serão de total 

responsabilidade das empresas participantes.  

 2.2 – FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização total será exercida por engenheiro designado pela PMCA. 

Caberá ao engenheiro fiscal o acompanhamento da obra, sendo responsável pela aprovação 

ou não dos materiais e serviços, bem como a emissão de relatórios periódicos com elementos 

informativos sobre o andamento dos serviços, e a autorização de liberação das verbas, conforme 

acertado nas condições de pagamento. 

O engenheiro fiscal respeitará rigorosamente os projetos, especificações e planilhas de 
quantitativos fornecidas, devendo ser consultado para toda e qualquer alteração. 
 
2.3 – MATERIAIS 

Todo o material empregado estará sujeito à fiscalização e consequente aprovação ou não do 

engenheiro fiscal, devendo, portanto, a empresa contratada consultar previamente o fiscal para que 

seja evitada a solicitação de substituição do mesmo. Portanto, TODOS os materiais passarão por 

prévia aprovação da fiscalização ANTES de sua aplicação na obra. 

A empreiteira se faz obrigada a retirar qualquer material impugnado pela fiscalização dentro 

do prazo estipulado, caso este tenha sido aplicado sem a aprovação do engenheiro fiscal. 

 
2.4 – COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação ou solicitação deverá ser feita por meio de Memorando ou Ofício.  
 
2.5 – PRONTO SOCORRO 

Deverá ser mantido no canteiro de obra, um serviço de pronto socorro, com medicamentos 
de atendimento a socorro primário, para os casos de acidentes com operários. 
 
2.6 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A contratada deverá manter no canteiro de obra profissional, com conhecimentos técnicos e 

administrativos, que promova a execução de todos os serviços especificados com perfeição, bem 

como seu quadro complementar administrativo composto com mestre, apontador, vigia, etc... 

Caberá à contratada, seguindo a lei nº 6496/77, todas as responsabilidades eminentes do 

contrato junto ao CREA, com as emissões das Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART´s 

pertinentes ao total funcionamento da obra. 

É de responsabilidade da contratada os pagamentos de todos os impostos, taxas e obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até a entrega definitiva dos 

serviços. 

A contratada se obriga ao fiel cumprimento de todas as disposições e acordos a legislação 

social e trabalhista em vigor, especificamente no que diz respeito ao pessoal alocado nos serviços 

deste objeto de contrato. 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  

Trav. Vereadora Virgulina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: CNPJ: 29.392.037/0001-94 
 

 
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ROBSON GURJÃO 

 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br                     prefeito.conceicaodoaraguaia@gmail.com 

A empreiteira deverá providenciar a instalação dos EPC – Equipamentos de Proteção 

Coletiva, necessários para a segurança dos operários e transeuntes na área coberta pela obra e nas 

áreas afins, bem como o fornecimento de EPI – Equipamentos de Proteção Individual aos 

operários, administração, fiscais e visitantes da obra, como garantia da imunidade dos mesmos. 

Toda a mão de obra a ser contratada e utilizada pela empreiteira deve ser especializada. 

Não será permitido em hipótese alguma o acúmulo de material ou resíduo de obra na área 

externa ao canteiro. 

A vigilância será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo da obra. 

 
2.7 – LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

Deverá ser executada uma limpeza permanente no canteiro de obra, para garantia do bem-

estar no ambiente de trabalho e segurança geral. 

O acúmulo de entulhos deverá ser feito em lugar específico, LIXEIRA, e quando esta se 

mostrar com sua capacidade total preenchida, a empresa deverá providenciar a remoção e 

consequente esvaziamento da mesma, para local conveniente. 

 
2.8 – FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes, 

ferramentas e maquinários necessários para a execução dos serviços solicitados em sua plenitude 

e perfeição. 

  

3 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
A Reforma do Terminal Rodoviário Robson Gurjão no município de Conceição do 

Araguaia – PA consiste basicamente nos serviços de revitalização do terminal rodoviário 

existente com recuperação de piso, iluminação, forro, cobertura, e reforma de banheiro, com área 
de 2.333,43 m² conforme planta e fornecimento de equipamentos. Os serviços a serem executados 
na reforma seguirão as especificações a seguir: 
 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1- Placa da obra: 

 Será confeccionada uma placa medindo 2,0 de altura x 3,0 m de largura, com desenho 

fornecido pela PMCA e instalada conforme orientação da fiscalização da obra; 

1.2- Locação de andaime: 

Andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1 até 1,5m de altura  

1.3- Montagem e desmontagem: 

Andaime tubular tipo torre. 

 
2.0- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

2.1- Mobilização 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  

Trav. Vereadora Virgulina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: CNPJ: 29.392.037/0001-94 
 

 
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ROBSON GURJÃO 

 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br                     prefeito.conceicaodoaraguaia@gmail.com 

A mobilização será realizada com o uso de caminhão toco ou truck ou basculante e ajudantes 
para carga e descarga de equipamentos e materiais 

2.2- Desmobilização 
Consiste na retirada da obra de todos os materiais, equipamento e pessoal com uso de 

veículos e ajudantes. 
 

3.0- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
3.1- Administração Local da Obra 
Haverá a presença permanente de encarregado no local da obra, o engenheiro fará inspeções 

semanais. 
 
4.0 – INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA 

4.1- Execução de Almoxarifado 
O almoxarifado será em dimensões 3,0 x 5,0m, em chapa de madeira compensada e telha 

fibrocimento. 
4.2- Execução de Sanitário e Vestiário. 
O sanitário e vestiário será em dimensões 1,0 x 2,5m, em chapa de madeira compensada e 

telha fibrocimento. 
4.3- Instalação Provisória de água 
Será instalado um ponto de água para confecção de argamassas e concreto. 
4.4- Instalação Provisória de energia elétrica 
Será executada a ligação provisória dos equipamentos elétricos, com utilização de poste de 

madeira e disjuntor. 
 
5.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

5.1- Demolição de alvenaria: 
Será demolida as alvenarias em bloco furado de forma manual e sem reaproveitamento. 
5.2- Demolição de Revestimento: 
Será demolida revestimento cerâmico dos banheiros de forma manual e sem 

reaproveitamento.    
5.3- Remoção de Chapas e Perfis: 
Será removido as chapas e perfis de drywall de forma manual e sem reaproveitamento. 
5.4- Remoção de tapume: 
Remover tapumes, chapas metálicas e de madeira de forma manual sem reaproveitamento. 
5.5- Remoção de portas: 
Remover portas, sem reaproveitamento. 
5.6- Remoção de telhas: 
Remover telhas de fibrocimento, metálicas e cerâmica de forma manual e sem 

reaproveitamento. 
5.7- Remoção de louças: 
Remoção de Louças de forma manual sem reaproveitamento. 
5.8- Remoção de tubulações: 
Serão removidas tubulações, tubos de conexões de água fria de forma manual. 
5.9- Remoção de interruptores: 
Serão removidos interruptores, tomadas elétricas, de forma manual e se reaproveitamento. 
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5.10- Remoção de cabos elétricos:  
Serão removidos cabos elétricos de forma manual e sem reaproveitamento. 
5.11- Remoção de luminárias: 
Será removido luminárias de forma manual, sem reaproveitamento. 
5.12- Remoção de metais sanitários: 
Serão removidos metais sanitários de forma manual, sem reaproveitamento. 
5.13- Remoção de janelas: 
Serão removidas janelas de forma manual, sem reaproveitamento. 
5.14- Demolição de argamassas: 
Será demolido argamassa de forma manual, sem reaproveitamento. 
5.15-Remoção de trama de madeira: 
Será removido tramas de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 
5.16-Carga, manobras e descarga: 
Os de materiais diversos, serão transportados com caminhão carroceria 9t. 
5.17- Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada. 
 

6.0 ESTRUTURA 
6.1- Fabricação de Forma para Pilares: 
Fabricação de formas para pilares e estruturas similares em madeira serrada e = 25 mm. 
As fôrmas das estruturas serão de madeira comum perfeitamente escoradas, ajustadas e 

contraventadas, a fim de evitar deslocamentos, vazamentos ou aberturas no ato do lançamento 
do concreto. Seus dimensionamentos seguirão o projeto fornecido. 

6.2- Escoramento de forma: 
Escoramento de forma até H = 3,30M, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada, 

aproveitamento tábuas 3X e prumos 4 X. 
6.3- Concreto FCk= 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (Cimento: Areia média: Brita1) preparo mecânico 

com betoneira 400 litros. 
Sua execução deverá obedecer ao projeto estrutural fornecido e o prescrito nas normas da 

ABNT. A estrutura de concreto armado compreende blocos, cabeçotes de pilares, percintas, 
vergas, pilares e vigas. A execução do mesmo deverá considerar o que segue:  

– o traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que deverá ser 
de 20,0 MPA;  

• A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral 
responsabilidade da Contratada, por sua resistência e estabilidade. 

6.4 - Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
- a execução do concreto deverá garantir a homogeneidade da textura bem como a 

regularidade e coloração da superfície; 

- o adensamento deste deverá ser feito de forma a garantir que o mesmo preencha todos os 
recantos da forma; 

- o concreto só poderá ser lançado após a verificação e liberação pelo fiscal da obra da 
ferragem e dosagem da argamassa de concreto; 
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- para garantia da melhor moldagem do concreto deverá ser utilizado vibrador 
eletromecânico, sendo admitida a vibração manual apenas nos lugares onde a banana do vibrador 
não atinja com sucesso. 

7. PAREDES E PAINÉIS 
7.1- Divisória em granito: 
Será divisória em granito branco polido, espessura = 3cm, assentado com argamassa traço 

1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens. 
7.2- Placa cimentícia: 
Serão placa cimentícia de 8 mm (painel frontal) sobre estrutura existente. 
7.3- Fechamento metálico: 
Será feito o fechamento metálico para os pórticos e testada. 
7.4- Tela: 
Serão tela tipo moeda para os pórticos laterais. 
7.5- Letreiro Frontal: 
Letreiros frontais. 
 

8.0- REVESTIMENTOS: 
Os serviços de revestimentos, deverão obedecer às especificações, vistas e detalhes contidos 

no projeto arquitetônico. 
8.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas com colher de 

pedreiro, argamassa traço 1:3. 
Todas as paredes de alvenaria interna e externas, e superfícies de concreto armado, serão 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com areia grossa de 3mm até 5mm 
de diâmetro, com predominância de grãos de diâmetro de 5mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a 
executar diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa antes do 
seu emprego. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de 
endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da chapiscagem. 
Eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, funilagem) e outras impurezas que possam 
acarretar futuros desprendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a 
preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 

8.2- Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico com 
betoneira 400 l aplicado manualmente em faces internas de parede para ambiente com área menor 
de 5 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas. 

Após a pega do chapiscado, será aplicado emboço com argamassa de cimento, areia e barro 
no traço 1:2:8, nas paredes, que receberão acabamento em cerâmica.  

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos 
e depois de embutidos e testadas todas as canalizações que por ele deverão passar. Deverá ser 
fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua perfeita aderência. A espessura 
do emboço não deverá ultrapassar a 20 mm, para acabamento em cerâmica. 

Desde que se observe o menor endurecimento ou começo de pega na argamassa preparada, 
esta deverá ser imediatamente rejeitada e inutilizada. 
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Antes de iniciar o revestimento (emboço), as superfícies deverão ser limpas e 
abundantemente molhadas para evitar absorção repentina de água e argamassa, mas nunca 
exageradamente, pois poderia provocar o “escorrimento” da mesma argamassa. 

A limpeza deverá eliminar gorduras, eventuais vestígios orgânicos (limo, funilagem e etc).  
A execução do revestimento mecânico ou manual terá como diretrizes o lançamento violento 

da argamassa contra a superfície de modo a ficar fortemente comprimida e garantir boa aderência 
e a preocupação de que, dentro das espessuras limites acomodadas, todas as depressões e 
irregularidades sejam perfeitamente preenchidas. 

As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, 
alinhados e nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guias para apoio 
e deslize das réguas de madeira. 

As guias serão construídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e 
inferiores da parede por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser executadas as 
faixas verticais afastadas de 01 (um) a 02 (dois) metros, destinados a servir de referência. 

Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher. A 
parede deverá ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentos 
horizontais de baixo para cima, de modo que a superfície fique regularizada, sendo recolhido o 
excesso de argamassa que vai se depositar na régua e recolocado no caixão para reemprego 
imediato.  

Os emboços serão desempenados quando destinados a receber aplicação de fino acabamento. 

8.3- Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês de dimensões 20x20 
cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². 

Nas áreas indicadas em projeto serão assentados Lajota cerâmica 20x20cm –tipo “A” com 
1,60 m de altura. O material será assentado com argamassa colante, sendo utilizado cruzetas 
espaçadoras para uniformidade das juntas de dilatação. 

As peças cortadas para passagem de ferragens hidrossanitárias e pontos elétricos, tão como 
os arremates, deverão ser regulares e sem emendas. 

- Todo o material de revestimento cerâmico deverá ser cortado com máquina MAQUITA ou 
similar, para garantir a uniformidade e o padrão de acabamento. 

Ao término do assentamento se promoverá uma limpeza na área, e posterior rejuntamento, 
cujo custo estará incluso neste item. 

8.4- Revestimento cerâmico para paredes externas: 

Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 

30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. 

8.5- Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico 
com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes em espessura de 20 mm, 
execução de taliscas. 

Todas as paredes e superfícies em concreto armado, que não serão revestidas com azulejo, 
levarão reboco de argamassa de cimento, areia fina e barro no traço 1:2:8.  

As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam 
passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas. A 
espessura do reboco deverá ter o máximo de 20 mm. 
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Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 
desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e 
uniforme. 

Antes do assentamento as peças deverão ser aprovadas pela Fiscalização. 

8.6- Cantoneira de Alumínio: 

Serão instaladas cantoneira alumínio com abas iguais 1", e = 3 /16", até altura de 1,30m. 
 

9.0- PAVIMENTAÇÃO: 
9.1- Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areis) preparo mecânico com betoneira 

400 l, aplicado em áreas secas sobre laje aderido, espessura 2 cm. 
Sobre o lastro de concreto será assentada camada niveladora no traço 1:4 (cimento e areia) 

para assentamento lajota cerâmica. 
9.2- Revestimento cerâmico para pisos com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicadas 

em ambientes de área maior que 10 m². 
Nas áreas indicadas em projeto serão assentados Lajota cerâmica 35x35cm –tipo “A”. O 

material será assentado com argamassa colante, sendo utilizado cruzetas espaçadoras para 
uniformidade das juntas de dilatação. 

As peças cortadas para passagem de ferragens hidrossanitárias e pontos elétricos, tão como 
os arremates, deverão ser regulares e sem emendas. 

- Todo o material de revestimento cerâmico deverá ser cortado com máquina MAQUITA ou 
similar, para garantir a uniformidade e o padrão de acabamento. 

Ao término do assentamento se promoverá uma limpeza na área, e posterior rejuntamento, 
cujo custo estará incluso neste item. 

9.3- Piso industrial de alta resistência: 
Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e 

polimento mecanizado 
9.4- Cantoneira de Ferro Galvanizado: 
Serão instalados cantoneira de ferro galvanizado de abas iguais com espessura 3/16.  

 
10-COBERTURA 

10.1- Telhamento: 
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento com espessura de 6mm , com até 2 águas.  
 

11- ESQUADRIAS 

11.1- Vidro temperado: 

Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para 

vedação. 

11.2- Fecho/ fechaduras: 

Fecho/fechadura com puxador concha, com tranca tipo trava, para janela, porta de correr 

incluindo testa, fechadura, puxador. 

11.3- Porta em alumínio: 

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos. 
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12- FORRO 

12.1- Forro de PVC. 

Forro de PVC liso para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. 
 
13- PINTURA 

Antes da aplicação das tintas, deverão ser eliminadas as infiltrações e trincas que porventura 

existam, com tratamento adequado para cada situação. 

Todas as superfícies deverão ser limpas, seladas, preparadas, lixadas para então serem 

pintadas, sendo respeitados os intervalos de tempos entre as aplicações dos materiais para a perfeita 

secagem e aderência dos mesmos. 

As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas, até 

obter-se superfícies planas e lisas. 

Cada demão de tinta só será aplicada após 48 horas da aplicação do último produto ou demão 

de tinta. 

Todo o piso, rodapés, esquadrias, ferragens e acessórios deverão ser devidamente isolados 

com fita crepe para proteção contra salpicaduras de tintas e quaisquer outros materiais de pintura. 

Deverão ser observadas as recomendações do fabricante na aplicação de tintas, aparelhos, 

massas, solventes, etc. 

Os materiais de pintura deverão ser de primeira qualidade e passarão por prévia aprovação da 

fiscalização da obra antes da aplicação. 

Em caso de limpeza recomenda-se o uso de um pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o 

emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo. 

13.1- Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 

demãos. 

13.2- Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos:  

Nas áreas rebocadas e nas áreas emassadas será promovida a pintura com tinta Acrílica, 

devendo as superfícies serem antecipadamente preparadas com selador e massa. 

13.3- Aplicação de fundo selador: 

Aplicar uma demão de fundo selador latéx PVA em paredes. 

13.4- Pintura esmalte fosco  

Aplicar duas demãos de esmalte fosco, sobre superfície metálica, incluso uma demão de 

fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar comprimido). 

13.5- Aplicação de tinta: 

Aplicação de tinta a base e epóxi sobre piso. 

 

14- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços de instalações elétrica,  hidráulica e sanitária serão orçados por ponto, devendo 

ser inclusos os custos de tubulações, caixas de passagem, conexões, acabamentos, fiações, 

cabeamentos, acessórios e demais serviços para que o ponto seja concluído, ficando subentendido 
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então que os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha 

de quantitativos, deverão ser embutidos nos custos dos serviços relativos aos mesmos. 

Todos os serviços obedecerão às normas da ABNT. 

As caixas de passagem e inspeção das instalações seguirão as bitolas citadas na planilha, estas 

medidas são internas, devendo as mesmas serem executadas em alvenaria, devidamente revestidas 

interna e externamente com reboco e fechadas com tampa em concreto armado. As tampas deverão 

ser regularizadas e sofrerão pintura de identificação seguindo as normas técnicas. 

Todo material de acabamento de instalações seguirá as especificações de projeto e passará 

pela prévia aprovação do fiscal, para posterior colocação. 

Elétricas: 

Os quantitativos seguirão o especificado na planilha fornecida. Os eletrodutos serão de PVC 

rosqueável instalados com suas respectivas conexões quando necessárias. Todos os pontos de 

parede e piso serão instalados em caixas de passagem de acordo com o ponto. Os quadros de 

distribuição deverão ser em ferro esmaltado e conter barramento 2F + T + N com tranqueta e 

identificadores de circuitos, para no mínimo 18 disjuntores.  Se faz necessário o uso de buchas e 

arruelas nos encaixes dos eletrodutos com as caixas de passagens e quadros. Os materiais de 

acabamentos (tomadas, interruptores, luminárias, placas cegas, disjuntores, etc...) seguirão o 

padrão especificado. 

14.1- Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa externa, 

eletroduto, cabo, rasgo quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). 

O ponto de iluminação será composto de eletroduto 3/4!”, cabo 1,5 mm² caixa 4x2. 

14.2- Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, Caixa elétrica, eletroduto, 

cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

14.3- Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 18 

disjuntores, exclusive disjuntores. 

Quadro para 18 disjuntores com barramento e disjuntor geral trifásico, de embutir, em 

chapas e perfis de aço 12 MSG, revestido com pintura a pó e suportes isolantes de resina epóxi, 

para uso interno, de tensão nominal de 1kV;  

14.4- Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas 

fluorescentes 2x2x36w, completas. 

14.5- Luminária sobrepor tp calha c/reator parte convencional lâmpada 1x20w e starter fix 

em laje ou forro. 

14.6- Disjuntor 1P- 30 A 

14.7- Disjuntor 3P- 40 A 

 
15- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Todos os serviços obedecerão às normas da ABNT e da Cosanpa. As instalações serão 
orçadas de acordo com a planilha fornecida. A tubulação será de PVC soldável com classe de 
acordo com as pressões exigidas, com marca de excelente qualidade, sujeita à aprovação ou não 
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da fiscalização, sendo suas instalações de acordo com as normas do fabricante. Os 
dimensionamentos dos pontos serão de acordo com o projeto fornecido; Os materiais de 
acabamento (louças sanitárias, ferragens em geral, ralos, caixas de descarga, assentos sanitários, 
etc...) seguirão as especificações. As louças sanitárias deverão ser fixadas com bucha e parafuso 
metálico próprios. A pia em granito será fixada com suportes metálicos. 

15.1- Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc , dn 25 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento e m alvenaria. 

Ponto de água em tubo de PVC 25 mm, incluindo conexões. Marca tigre ou similar. 
15.2- Serviço de instalação de tubo de  PVC, Série normal, esgoto predial, DN 40 mm 

(Instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e 
fixações para prédios. 

15.3- Serviço de instalação de tubo de   PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm 
(Instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e 
fixações para prédios. 

15.4- Serviço de instalação. Tubo PVC, série N, Esgotamento predial, 100 mm (Inst. Ramal 
descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), 
Inc. conexões e cortes, fixações para prédios. 

15.5- Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem 
assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. 

15.6- Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com 
canopla cromado acabamento simples e conjunto para fixação. 

15.7- Bancada granito cinza polido 0,50 x 0,60m, incluso cuba de embutir oval louça branca 
35 x 50cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira 
cromada de mesa, padrão popular. 

15.8- Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças. 
15.9- Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação. 
15.10- Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto.  
 

16- SPDA 
16.1- Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador. 
16.2- Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
16.3- Reaterro manual apiloado com soquete. 
16.4- Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador. 
16.5- Captor tipo franklin para spda. 
16.6- Mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. 
16.7- Haste de aterramento 5/8 para spda. 
16.8- Terminal aéreo em aco galvanizado com base de fixação h = 30cm. 
16.9- Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm. 
 

17- DIVERSOS 
17.1- Plantio de grama esmeralda em rolo. 

17.2- Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. 
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17.3- Placa de sinalização de segurança contra incêndio - alerta, triangular, base de *30* cm, 

em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434). 

17.4- Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente retangular, *12 x 

40* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 

17.5- Luminária de emergência 30 LEDs, potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas. 

17.6- Extintor pqs- 4 kg 

 

18- LIMPEZA FINAL 
 
Após a conclusão dos serviços deverá ser feita uma vistoria geral com o engenheiro fiscal e 

o representante da empresa, caso estes sejam aprovados em sua totalidade a empreiteira deverá 
providenciar a limpeza geral da obra para entrega do prédio e limpeza final do canteiro de obra 
e áreas afins, com remoção total de entulhos, remoções das instalações provisórias e entrega final 
do instrumento deste contrato. 

 

 

 

JONAS LIMA NERYS 

Eng.º Civil-CREA-GO-4.794/D 
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