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Memorial Descritivo, Especificações e Normas Técnicas Gerais. 

Recuperação do Mercado Municipal de Óbidos – Óbidos - PA 

 

I - OBJETIVO 

 

1 - Esta especificação tem como objetivo cumprir os requisitos necessários à execução das obras 

civis de Recuperação do Mercado Municipal de Óbidos, no município de ÓBIDOS-PA. 

 

2 - Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados poderão ser colocados na 

obra sem o prévio consentimento formal do órgão técnico da Prefeitura Municipal de Óbidos. 

 

II - GENERALIDADES 

 

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovação da obra, sendo, 

todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentação dos serviços descritos em 

planilha própria, de modo a contemplar a execução dos serviços descritos no memorial e/ou 

indicados na planta do projeto arquitetônico. As divergências ou omissões serão definidas pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Óbidos. 

 

2- Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicadas: 

 

a) O artigo dezesseis da Lei Federal Nº. 5.194/66, que determina a colocação de Placa de 

Obra, conforme a orientação do CREA. 

 

b) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT. 

 

c) Regulamentos, especificações e recomendações da REDE CELPA, COSANPA, e CORPO 

DE BOMBEIROS. 

 

d) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E. 

 

Por ocasião da execução das obras e/ou serviços, a Contratada deverá seguir as 

prescrições da norma NBR 7678 - Segurança na execução de obras e serviços de 

construção e, em particular, se orientar pela Lei no. 6514 de 22 de dezembro de 1977, que 

altera o capítulo V do título III da CLT (DOU de 23/12/77). 

Da mesma forma, deverão ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho, aprovadas pela Portaria no. 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de 

06/07/78), em especial a NR4, que trata do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT), e a NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

Ter atenção que as normas acima explicitadas foram alteradas pelas Portarias no. 033 de 27 de 

outubro de 1987 (DOU de 31/10/87) e no. 034 de 20 de dezembro de 1989 (DOU de 29/12/89). 
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3 - As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de um 

credenciado da Prefeitura Municipal de Óbidos, o local e o logradouro onde a obra será executada, 

antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situação real dos serviços que serão 

realizados, observando suas particularidades, assim como com relação a energia e abastecimento. 

4 - A Contratada, será responsável pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, 

em companhia idônea.  

 

5- Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. 

 

O prazo para Execução da Obra deverá ocorrer conforme o Cronograma Físico-Financeiro e 

será contado em dias corridos. Contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de 

Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da 

Prefeitura Municipal de Óbidos a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da 

obra. 

 

III -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES: 

 

 Competem à firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificação e comparação de 

todos os desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação 

técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de Óbidos, bem como, providenciar os registros nos 

órgãos competentes. 

 

 Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, 

prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a Prefeitura Municipal de Óbidos esclarecer. 

 

 A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação fornecida pela 

Prefeitura Municipal de Óbidos, servirá também para esclarecimentos, em todos os itens de 

serviços, através das indicações de características, dimensões, unidades, quantidades e 

detalhes nela contidas. 

 

 Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na Planilha 

de Quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços. 

 

 Os serviços de caráter permanente, tais como, pronto socorro, administração da obra, 

limpeza da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição 

do BDI. 

 Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a 

alternativa “ou similar” a juízo da Fiscalização. 

2 - OCORRÊNCIA E CONTROLE: 
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 A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um Livro Diário de Obras, destinado as 

anotações pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a serem feitas 

pela Fiscalização. 

 

 A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de 

acordo com a Fiscalização, deverá apresentar o “As Built” através de documentos que se tornem 

necessários, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.  

 

 

3 - MATERIAIS A EMPREGAR: 

 

 O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como 

ferragens de esquadrias, pinturas, pisos e equipamentos, etc., estará sujeito a fiscalização, 

que decidirá sobre a utilização do mesmo. 

 

 Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização, antes da 

sua aplicação. 

 

 A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo Engenheiro 

Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diário de Obras, se o 

material for aplicado sem aprovação da Fiscalização. 

 

4 - FISCALIZAÇÃO: 

 

 A Fiscalização será exercida por engenheiro designado pela Prefeitura Municipal de 

Óbidos. 

 

 Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos 

informativos. 

 

 O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 

devendo a Prefeitura Municipal de Óbidos ser consultada para toda e qualquer modificação. 

 

 Compete a Fiscalização, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou omissão de 

projetos, fazer a indicação e proceder as definições necessárias para a execução dos 

serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 

 

5 -  COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 

  

 Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no Livro Diário de Obras e 

quando necessário, através de Ofício ou Memorando. 

 

6 - PRONTO SOCORRO:  
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 A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de Pronto Socorro para 

atendimento dos operários que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras. 

 

7 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:  

 

 A Contratada deverá manter na direção da obra, um preposto seu com conhecimentos 

técnicos que permita a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos 

necessários à perfeita administração da obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc. 

 

 A Contratada deverá comunicar com antecedência à Prefeitura Municipal de Óbidos, o 

nome do responsável técnico, com suas prerrogativas profissionais. 

 

 A Prefeitura Municipal de Óbidos fica no direito de exigir a substituição do profissional 

indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou 

indisposição em executar as ordens da Fiscalização. 

 

 A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde 

será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada 

caso, visando a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores 

relacionados para a obra. 

 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 

inclusive por suas subcontratadas. 

 

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

 

- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao 

objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da               Lei nº. 6496-77. 

 

-     Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 

legislação social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 

serviços objeto do contrato. 

 

-      Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 

ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

 

 A Contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis para uso 

da Fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito funcionamento e atendimento 

dos serviços de construção.   

 

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



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro – CEP: 68.250-000  

 

 

 

8 - EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS:  

 

A Contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 

maquinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 

serviços, até a sua conclusão. 

 

 

IV - NORMAS DE EXECUÇÃO 

 

CAPÍTULO 1 - SERVIÇOS GERAIS 

SEÇÃO 1 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

1.1 – Edificações provisórias do canteiro 

As edificações administrativas e de apoio do canteiro deverão ser compostas no mínimo de: 

a) Barracões adequados para guarda de materiais e equipamentos; 

 

1.2 – Redes e instalações de serviço 

Caberá à contratada a responsabilidade pela obtenção das instalações provisórias e todas 

as redes necessárias para atender as edificações acima descritas, tais como: instalações de água, 

luz, força, telefone e esgoto. 

 

SEÇÃO 2 – SERVIÇOS PERMANENTES 

 

2.2 - Despesas gerais 

Caberá a Contratada as despesas com a manutenção do canteiro, com os pagamentos 

relativos aos consumos de energia elétrica e de água, bem como com o fornecimento dos materiais 

de escritório para o seu consumo. Caberá, ainda, a colocação da placa da obra, conforme modelo 

a ser fornecido pelo Município de Óbidos. 

 

SEÇÃO 3 – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

1.1. Placa da obra: 

 

Deverá ser fornecida e instalada 01 placa indicativa da obra, de acordo com o modelo 

fornecido pela Fiscalização, no lugar por esta, indicado. 

 

1.2. Administração da Obra 

 

A CONTRATADA deverá ter uma equipe técnica capacitada para administrar a obra, com 

Engenheiro(a); Arquiteto(a); Encarregado; Vigias. 
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Os técnicos deverão estar orientando a equipe na execução dos serviços afim de garantir 

qualidade no trabalho. 

 

1.3. Aluguel e Montagem de andaime Metálico 

 

Deverá ser instalado andaimes metálicos para a realização dos serviços em níveis mais 

altos. Antes da utilização deverá ser realizado os devidos testes para verificação da segurança do 

equipamento.  

 

 

1.4. a 1.11 Demolições e retiradas 

 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e 

levantamento da edificação. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza 

da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções da 

edificação, as condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos de 

combustíveis e outros. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as 

canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as 

normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos. Precauções 

especiais serão tomadas, se existirem instalações elétricas, antenas de radiodifusão e pára-raios 

nas proximidades. Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da 

edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da demolição em 

queda livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em 

excesso durante o processo demolição. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis 

ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.  

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis 

motorizadas ou manuais. Peças de grande porte de concreto, aço ou madeira poderão ser 

arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas 

a pequenos fragmentos. A demolição mecânica será executada com os equipamentos indicados 

para cada caso, segundo sempre as recomendações dos fabricantes. As demolições realizadas em 

alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizadas com extremo apuro técnico 

para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços serão aceitos após a 

efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes. 

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e 

demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima 

discriminados. 

 

2. ESTRUTURA 

 

2.1. Execução de Pilares 
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Deverão ser utilizadas peças serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeira 

de lei de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, cascas, caruncho, trincas, fibras 

torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência física das peças e comprometer sua 

durabilidade e trabalhabilidade. 

Além disso, deverá ser executada barreira de proteção na altura de pelo menos 30 

centímetros a partir do piso, feita em argamassa de concreto.  

 

2.2. Recuperação de trincas em Alvenaria 

 

 As paredes terão reforço com grampeamento transversal a linha de rachaduras e fissuras. 

A Contratada deverá retirar o reboco existente nos dois lados, cerca de 45cm para cada lado ao 

longo do eixo das rachaduras e fissuras, fazer a limpeza do local e lavagem com água abundante. 

Grampear a alvenaria com ganchos de aço CA 50, diâmetro de 6,3mm, dobradura de 20cm em 

cada extremidade a cada 25cm de distância, por toda a extensão da rachadura. 

O grampo deverá ficar alinhado à face externa do tijolo, através da abertura de um sulco de 

espessura 6,3mm no próprio tijolo. O furo deverá ser executado com furadeira, broca 8mm. 

Também grampear a alvenaria com ganchos de aço CA 50, diâmetro de 6,3mm, dobradura de 8cm 

em cada extremidade a cada 25cm de distância, por toda a extensão da rachadura. O grampo 

deverá ficar alinhado à face externa do tijolo, através da abertura de um sulco de espessura 6,3mm 

no próprio tijolo. O furo deverá ser executado com furadeira, broca 8mm. 

Após o grampeamento as rachaduras devem ser preenchidas com adesivo epóxi para 

tratamento de fissuras. A malha de aço deve ter dimensão mínima de 25mm x 25mm e diâmetro 

mínimo de 1,24mm, colocada a 45 centímetros do eixo da rachadura para ambos os lados. Devem 

ser aplicadas de maneira centralizada, buscando uma colocação uniforme. Recomenda-se a 

fixação com a utilização de pinos, o que garantirá uma fixação segura, bem como o espaçamento 

ideal para os lançamentos do revestimento de argamassa. Após a colocação da tela, a parede 

deve ser nivelada, rebocada e pintada. Dever-se-á garantir o cobrimento dos grampos por pelo 

menos 3 cm. 

 

3. SISTEMA DE VEDAÇÃO 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com 

seis furos, com dimensão nominal de 9x14x19cm, de primeira qualidade. Poderão ser utilizados 

tijolos com dimensões especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O 

assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, 

traço de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá 

ultrapassar 15mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, 

abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. 

 

4. COBERTURA E FORRO: 

 

 

4.1. Estrutura de Madeira: 
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Deverão ser utilizadas peças serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeira 

de lei de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, cascas, caruncho, trincas, fibras 

torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência física das peças e comprometer sua 

durabilidade e trabalhabilidade. 

 

 

4.2. Pintura Imunizante: 

  

Deverá ser realizada a pintura da estrutura da cobertura com tinta imunizante afim de não 

permitir que cupins e outros insetos possam danificar a estrutura, desse modo garantindo maior útil 

do madeiramento. 

 

4.3.  Cobertura com Telha Cerâmica.  

 

A cobertura deverá ser executada em telha cerâmica do tipo francesa paulista, de 1ª 

qualidade, com cumeeira em telha cerâmica. 

 

4.4. Cumeeira em Telha Cerâmica. 

 

A cumeeira da cobertura deverá ser com telha cerâmica. 

A montagem será feita por pessoal especializado e deverão e ser aplicados os devidos 

arremates e acabamentos. A aceitação da cobertura pela FISCALIZAÇÃO, NÃO exime a contratada 

da garantia e responsabilidade das peças e nem implica na aprovação dos métodos e processos 

utilizados. A contratada deverá corrigir ou substituir, as suas expensas, qualquer peça da cobertura, 

que a critério da fiscalização não cumpra com as especificações. 

 

4.5. Calha Metálica 

 

Deverá ser executado calha em chapa de aço galvanizado, inclusive transporte vertical. 

 

4.6. Amarração de Telha Cerâmica. 

 

Deverá ser feita a amarração do telhamento cerâmico com grampo afim de garantir que as 

peças não se soltem e venha causar transtornos. . 

  

4.7. Forro de Madeira 

 

. Deverão ser utilizadas peças serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeira de 

lei de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, cascas, caruncho, trincas, fibras torcidas 

ou outros efeitos que venham diminuir a resistência física das peças e comprometer sua durabilidade e 

trabalhabilidade. 
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4.8 Forro de PVC 

 

Deverá ser executado instalação de forro em réguas de PVC, frisado, inclusive estrutura de 

fixação. Executar nos seguintes ambientes: 



 Banheiro A= 2,10 m² 

 Banheiro A= 2,28 m² 

 Banheiro PNE A= 4,68 m² 

 

 

4.9 Encaliçamento do telhado 

 

Após a execução de todo telhado, será feito argamassa mista de cimento, cal e areia para o 

emboçamento da primeira fiada de telha a fim de isolar a entrada de animais no interior do 

telhado. 

 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ENGENHARIA ELÉTRICA: 

 

5.1 OBJETIVO 

      Este material tem por objetivo estabelecer as características técnicas referentes aos 

serviços de engenharia de instalações elétricas da reforma do Mercado Municipal de Óbidos, 

compreendendo os seguintes projetos: 

 Entrada de Energia; 

 Alimentadores de Quadros Parciais; 

 Rede Elétrica Comum; 

 Sistema de Iluminação; 

 SPDA e Aterramento. 

 

5.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

       As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos (quadros de 

distribuição de energia) serão protegidos contra contatos acidentais, seja por um invólucro 

protetor em acrílico ou pela sua colocação fora do alcance de pessoas que não possuem 

qualificação para seu manuseio.  
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O construtor deverá executar os trabalhos complementares ou correlatos da instalação 

elétrica e de telecomunicações, tais como: abertura, recomposição de rasgos para passagem de 

eletrodutos e condutores, bem como os arremates decorrentes da execução da infraestrutura. 

Os serviços a serem contratados, consistem na execução de infraestrutura para instalações 

elétricas convencionais, como: distribuição de energia para o centro de medição e 

posteriormente para os quadros parciais, rede elétrica comum e sistema de iluminação. 

 

5.3 APLICAÇÃO DA NR10 – PROCEDIMENTOS 

       A NR-10 estabelece requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores que direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade. 

Entende-se por instalação elétrica, a entrada de energia, o centro de medição, (CM), 

quadros parciais, rede elétrica comum e sistema de iluminação. 

Entende-se por componentes da instalação, itens da instalação que podem ser materiais, 

acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos (de geração, conversão, transformação, 

transmissão, armazenamento, distribuição ou utilização de eletricidade), máquinas, conjuntos ou 

parte da instalação (quadro de distribuição principal, quadros parciais de distribuição). 

No âmbito da NR-10, estabelece-se a necessidade de composição e permanente 

atualização de um prontuário das instalações elétricas. Caberá ao Construtor a elaboração 

desde prontuário ao final da obra. 

Considera-se com prontuário um sistema organizado de forma a conter uma memória 

dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores que interajam direta ou 

indiretamente com instalações elétricas. 

O Prontuário das Instalações Elétricas conforme previsto na NR-10, cujos documentos 

técnicos deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado, do qual deverá constar, 

no mínimo: 

a) Esquemas unifilares ou trifilares atualizados das instalações elétricas e especificações do 

sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção; 

b) Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e 

saúde, implantadas e relacionadas à NR-10 e descrição das medidas de controle existentes; 

c) Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas e aterramentos elétricos; 

d) Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual, do ferramental, 

aplicáveis conforme determina a NR-10; 

e) Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos 

trabalhadores e dos treinamentos realizados, inclusive dos subcontratados; 
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f) Resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção 

individual e coletiva; 

g) Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; 

h) Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações e cronograma de 

adequação; 

 

5.4 RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

 

a) Os barramentos de neutro e terra dos quadros deverão ser isolados da carcaça através 

de isoladores de epóxi; 

b) Todas as portas e estruturas dos quadros deverão ser aterradas; 

c) Os locais sujeitos à umidade, para eletrodutos enterrados no solo e para os 

alimentadores dos quadros de distribuição os cabos deverão possuir isolação de 1 kV (EPR ou 

XLPE); 

d) Todos os cabos (elétricos, UTP, coaxial etc.) deverão ser identificados nas duas 

extremidades, através de anilhas plásticas ou outro método de identificação de acordo com cada 

sistema; 

e) Deverá ser instalada identificação dos circuitos junto aos disjuntores com uso de 

plaquetas em acrílico (C1, C2, C3, C4, ...) com dimensão de 2cm x 2cm; 

f) Deverá ser instalada identificação dos quadros elétricos e de telefônicos com uso de 

plaquetas em acrílico com dimensão de 10cm x 6cm; 

g) Deverá ser instalada identificação das tomadas lógicas com uso de plaquetas em acrílico 

com dimensão de 2cm x 2cm; 

h) Toda emenda de cabo deverá ser feita com solda estanhada e isolada com fita de alta 

fusão, de maneira a garantir a recuperação da isolação do cabo; 

i) Em todas as terminações de eletroduto deverão ser instaladas bucha e arruela, não será 

admitida a instalação de bucha ou arruela, após a passagem dos cabos; 

j) Todos os cabos elétricos deverão possuir terminal pré-isolado, na sua extremidade para 

conexão em disjuntores; 

k) Tubulações, carcaças, esquadrias, racks e outras partes metálicas deverão ser aterradas; 

l) Deverão ser usados acessórios perfeitamente adequados ao bom acabamento das 

instalações, como caixas de passagem, junções, suportes para fixação, luvas de arremate etc.; 

m)  Na conclusão dos serviços, deverá ser medida a resistência da malha de aterramento 

da edificação, caso esteja abaixo do valor aceitável (10 ohms), é necessário adicionar mais 

hastes ou realizar tratamento químico de efeito permanente no solo. 
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5.5 NORMAS APLICÁVEIS 

 

A execução dos serviços de instalações elétricas deve seguir como parâmetro as seguintes 

normas e regulamentações: 

a) ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

b) ABNT NBR 5419:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas; 

c) ABNT NBR 14039:2005 – Instalações elétricas de média tensão 1,0kV a 36,2kV; 

d) ABNT NBR IEC 60439 – Conjunto de manobras e controle de baixa tensão; 

e) ABNT NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V 

em corrente alternada – Padronização; 

f) ABNT NBR 7117:2012 - Medição da resistividade e determinação da estratificação 

do solo; 

g) ABNT NBR 15749:2009 – Medição de resistência de aterramento e de potenciais na 

superfície do solo em sistemas de aterramento; 

h) ABNT NBR 16264:2016 – Cabeamento estruturado residencial; 

i) ABNT NBR 16521:2016 – Cabeamento estruturado industrial; 

j) Disposições legais federais e distritais pertinentes; 

k) Regulamentos da empresa concessionária de energia local. 

Em caso das normas nacionais da ABNT serem insuficientes para execução dos serviços 

de instalações elétricas. Deve-se utilizar as normais internacionais. 

 

5.6 PADRONIZAÇÃO 

 

a) Todos os cabos deverão ser identificados com marcações de fitas isolantes de diferentes 

cores conforme as fases A, B e C ou R, S e T dispostas de acordo com os cabos da 

concessionária de energia elétrica local; 

b) Nas instalações elétricas comuns e de alimentadores de quadros elétricos, deverão ser 

seguidas as recomendações de cores dos cabos da seguinte forma: cor preta, cinza e/ou 

vermelha para condutores fase, cor branca para o condutor de retorno, cor azul para condutores 

neutro e cor verde ou verde e amarela para condutores de proteção (terra); 

c) Todos os painéis, transformadores e quadros deverão ser identificados com placas, além 

das placas obrigatórias pela concessionária de energia elétrica local; 

d) A seção mínima dos cabos de alimentadores de quadros elétricos deverão ser de 6mm²; 
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e) Todos os cabos dos alimentadores de quadros elétricos deverão ter isolamento de 

0,6/1kV; 

f) Suporte suspenso dos eletrodutos deverá ser feito por meio de abraçadeiras tipo D com 

parafuso, vergalhão rosca total, tipo tirante, fixação com chumbador na laje ou grampo do tipo C 

na estrutura metálica, porcas e arruelas de alumínio; 

g) Nas derivações de leitos e eletrocalhas deverão ser utilizadas saídas perfuradas 

conforme bitola do eletroduto com conector tipo unidut com bucha e arruela para acabamento; 

h) Nas entradas de eletrodutos em quadros, conexões entre eletrodutos, conduletes e 

caixas de passagem suspensas, deverão ser utilizadas saídas perfuradas conforme bitola do 

eletroduto com conector tipo unidut com bucha e arruela para acabamento; 

i) Todos os eletrodutos enterrados no solo ou embutidos em alvenaria deverão ser de PVC 

antichama; 

j) Todos os eletrodutos expostos ao tempo deverão ser do tipo aço carbono galvanizado à 

fogo; 

k) Todos os eletrodutos para encaminhamento de cabos de alta tensão ou alimentadores de 

quadros elétricos enterrados no solo deverão ser envelopados em concreto magro; 

l) Os cabos de circuitos terminais que alimentam cargas genéricas deverão ter bitola mínima 

de 2,5mm²; 

m) Todos os cabos isolados deverão ser do tipo não halogenado, livres de chumbo em sua 

composição; 

n) Todas as conexões de infraestrutura entre condutos deverão ser completamente vedadas 

com acessórios de conexão, não podendo os cabos aparentes nas instalações, a não ser na 

conexão entre caixas e equipamentos, sendo estes cabos sempre de 0,6/1kV; 

o) Todos os quadros deverão ser do tipo TTA (Totalmente testados) ou PTTA (Parcialmente 

testados); 

p) Os dispositivos supressores de surto dos quadros terminais deverão ser de 20kA e classe 

II ou superior. Sendo que todos os DPS deverão ter tensão de trabalho de 275V; 

q) Todas as tomadas deverão ser do tipo 2P+T hexagonal, 10A ou 20A, conforme norma 

NBR 14136, exceto as especificadas diferente em projeto; 

r) O sistema de aterramento elétrico das instalações deverá ser do tipo TN-S, onde o 

condutor neutro e de proteção existem e são separados, conforme NBR 5419; 

 

5.7 CONDUTORES E CONDUTOS 

 

a) Todo cabeamento, eletrodutos e caixas de passagem serão novas; 
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b) Todas as caixas deverão ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e 

arruelas na conexão com os eletrodutos; 

c) Os cabos para os circuitos deverão ser do tipo flexível e identificados através de cores 

conforme a seguir: 

Condutor Cor 

Fase 

Vermelho, preto ou 

cinza 

Retorno Branco 

Neutro Azul claro 

Terra Verde ou verde-amarelo 

d) As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de 

terminais de compressão apropriados. Nas ligações devem ser empregadas arruelas lisas de 

pressão ou de segurança (dentadas), além dos parafusos e/ou porcas e contra porcas, onde 

aplicáveis; no caso de dois condutores ligados a um mesmo terminal (ou borne), cada condutor 

deve ter seu terminal. Nas derivações de condutores, as emendas devem ser feitas com solda a 

estanho, cobertas por fita auto fusão e fita isolante; 

e) Os diversos segmentos de tubulações, dutos, caixas de passagens e deverão ser 

aterrados de forma que haja continuidade elétrica perfeita entre segmentos/materiais metálicos; 

f) Deve-se verificar corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de energia com 

miliamperímetro, admitindo-se o máximo de 100mA (dependências com até 500m²) ou 200mA 

(dependência acima de 500m²). Nos casos em que a corrente for superior a estes valores, as 

instalações em geral deverão ser revisadas e corrigidas; 

g) Todas as estruturas metálicas (rack, quadros, tubulações, caixas de passagem, janelas 

metálicas, esquadrias metálicas etc.) deverão ser aterradas pelo construtor. 

 

5.8 SERVIÇOS FINAIS 

 

Será de responsabilidade da empresa contratada identificar todos os elementos do sistema 

elétrico e lógico com plaquetas de acrílico, contendo o número do circuito ou o número do ponto 

lógico. 

A empresa deverá realizar medições através de terrômetro para obtenção da resistência de 

terra, e posteriormente, emissão de relatório, para ser entregue à fiscalização. 

Quaisquer serviços que deverão ser solicitados junto à concessionária de energia e 

telefonia local, tais como desligamento e ligamento definitivo do empreendimento, instalação de 

cabo multipares de telefonia etc., serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. 
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5.9 PONTO DE ENTREGA 

 

O ponto de entrega de energia em tensão primária de distribuição deverá estar no máximo a 

20m do poste de derivação da Concessionária e o atendimento da unidade consumidora, 

sempre que possível, em áreas atendidas por rede de distribuição aérea, será através de ramal 

de ligação aéreo.  

Quando o atendimento não puder ser efetuado através de ramal de ligação aéreo, por 

solicitação do CONTRATADO ou por razões a ele imputáveis, o ramal subterrâneo terá o seu 

ônus creditado ao mesmo. Assim, o ponto de entrega se situará na derivação da rede da 

Concessionária e o ramal de entrada se estenderá até este ponto. Portanto, eventuais 

manutenções neste ramal serão de responsabilidade total do CONTRATADO 

 

5.10 CENTRO DE MEDIÇÃO 

 

O Centro de Medição (CM) contém 26 medidores, responsáveis pelas medições de 6 (seis) 

boxes 01, 17 (dezessete) boxes 02, 2 (dois) Açougues e 1 (um) Quadro geral de baixa tensão 

(QGBT). 

5.11 ALIMENTADORES DE QUADROS ELÉTRICOS 

 

Dessa forma, as alimentações dos quadros serão da seguinte forma: 

 CM (Centro de Medição) cabos de cobre isolados do tipo HEPR 0,6/1kV 90°C, de 

16mm² para os condutores fase, 16mm² para o condutor neutro e 16mm² para o 

condutor de proteção, disjuntor geral tripolar de 100A; 

 QDLF-BOX1 (Quadro de Distribuição de Luz e Força do Box 01): cabos de cobre 

isolados do tipo HEPR 0,6/1kV 90°C, de 6mm² para o condutor fase, 6mm² para o 

condutor neutro e 6mm² para o condutor de proteção, disjuntor geral monopolar de 

32A; 

 QDLF-BOX2 (Quadro de Distribuição de Luz e Força do Box 02): cabos de cobre 

isolados do tipo HEPR 0,6/1kV 90°C, de 6mm² para o condutor fase, 6mm² para o 

condutor neutro e 6mm² para o condutor de proteção, disjuntor geral monopolar de 

32A; 

 QDLF-AÇG (Quadro de Distribuição de Luz e Força do Açougue): cabos de cobre 

isolados do tipo HEPR 0,6/1kV 90°C, de 6mm² para o condutor fase, 6mm² para o 

condutor neutro e 6mm² para o condutor de proteção, disjuntor geral monopolar de 

32A; 
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 QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) cabos de cobre isolados do tipo HEPR 

0,6/1kV 90°C, de 10mm² para o condutor fase, 10mm² para o condutor neutro e 

10mm² para o condutor de proteção, disjuntor geral monopolar de 63A; 

 

5.12 ALIMENTADORES DE QUADROS ELÉTRICOS 

 

 Todos os quadros elétricos deverão obedecer ao padrão de quadros da norma NBR IEC 

60439/2003. Sendo confeccionados em aço, instalados no interior do prédio, local com 

acesso restrito de público, no qual as pessoas autorizadas podem adentrar. Os quadros 

serão instalados de forma aparente em parede de alvenaria, onde a entrada de energia 

seria feita com eletrodutos de PVC rígido instalado no piso e encaminhados pela parede até 

a entrada nos quadros elétricos. 

Os quadros deverão abrigar os sistemas de proteção à instalação elétricas, assim deverão 

ser utilizados dispositivos de proteção contra surtos entre fase e o barramento de terra e entre o 

barramento de neutro e o barramento de terra. Em todos os quadros os dispositivos de proteção 

contra surtos deverão ser classe II. 

Todos os barramentos dos quadros deverão ser protegidos, as portas dos quadros deverão 

ser aterradas e em cada porta deverá ter um porta-documentos contendo o diagrama unifilar do 

quadro e a tabela de circuitos e cargas apresentadas nos projetos.  

Todos os quadros elétricos deverão conter os seguintes dizeres fixados no lado externo da 

tampa deles: 

 

ADVERTÊNCIA 

Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a 

instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. 

Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus 

disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) 

simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior 

corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior 

seção (bitola). 

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de 

proteção contrachoques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de 

desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, 

principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, 

muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que 

só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A 

DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE 

MEDIDA PROTETORA CONTRACHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA 

PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO. 
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5.13 MEDIDA DE CONTROLE DO FATOR DE POTÊNCIA 

 

As medidas tomadas em projeto para o controle do fator de potência das instalações foi a 

utilização de equipamentos de alto rendimento com fator de potência elevados.  

Nenhum dos produtos utilizados poderá ter fator de potência menor que 0,92. Todas as 

luminárias especificadas devem ter fator de potência maior que 0,92.  

 

5.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

5.14.1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA 

     Os sistemas de iluminação dos boxes serão encaminhados individualmente a partir do 

quadro de cada box. A partir destes quadros, os circuitos de iluminação serão encaminhados 

sobrepostos até o forro ou laje, através de eletrodutos rígidos de PVC. No forro os circuitos 

serão distribuídos através de eletrodutos rígidos de PVC e conduletes acima das luminárias. 

Já o sistema de iluminação do Mercado Municipal será dividido atendido pelo QGBT. A 

partir desse quadro, os circuitos de iluminação serão encaminhados até as luminárias, por meio 

de perfilados 38x38x6000mm. 

     A derivação para as luminárias deverá ser feita com cabo PP 3x1,5mm² com um plug 

de linha macho e fêmea, conforme demonstrado em detalhe no projeto. Todas as emendas 

deverão ser com solda estanhada, e isoladas com fita isolante e de alta fusão. 

 

5.14.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA 
 

      O sistema de iluminação externa será atendido pelo QGBT, que será responsável pela 

alimentação de 34 (trinta e quatro) luminárias de LED, de 2x18W. A partir desse quadro, os 

circuitos de iluminação serão encaminhados em perfilado até as luminárias. O cabo utilizado 

deve ser de 6mm2, respeitando assim o dimensionamento de queda de tensão de corrente 

     A derivação para as luminárias deverá ser feita com cabo PP 3x1,5mm² com um plug 

de linha macho e fêmea, conforme demonstrado em detalhe no projeto. Todas as emendas 

deverão ser com solda estanhada, e isoladas com fita isolante e de alta fusão. 

  

5.14.3 REDE ELÉTRICA COMUM 
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      A rede elétrica comum utilizou a mesma infraestrutura de iluminação, onde foram 

previstas a instalação de tomadas convencionais 2P+T (10A) para a utilização em necessidades 

gerais. A infraestrutura para a rede comum foi feita através do forro e embutida na alvenaria por 

meio de eletrodutos de PVC rígidos e o ponto de tomada instalado em caixa de PVC quando for 

embutido. 

 

5.14.4 SPDA E ATERRAMENTO 

 

O projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) tem por objetivo 

blindar a edificação contra descargas atmosféricas que são altamente destrutivas, podendo 

causar danos a vida humana e prejuízos econômicos. 

O arranjo a ser utilizado foi seguindo as orientações da norma NBR 5419 - Proteção de 

estruturas contra descargas atmosféricas – que fixa as condições exigíveis ao projeto, instalação 

e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) de estruturas, 

bem como de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido. 

O SPDA projetado e instalado conforme esta norma não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação desta norma reduz de 

forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas. 

A probabilidade de penetração de uma descarga atmosférica no volume a proteger é 

consideravelmente reduzida pela presença de um subsistema de captação corretamente 

projetado. 

No topo das estruturas, será instalado um sistema captor em forma de anel, disposto ao 

longo de todo perímetro.  

Os condutores de descida devem ser distribuídos ao longo do perímetro do volume a 

proteger, de modo que seus espaçamentos médios não sejam superiores aos indicados para 

cada situação, que de acordo com a utilização determina os níveis de instalação, sendo adotado 

a classe II, de acordo com a tabela abaixo, para esta situação. 

Clas

se do 

SPDA 

Afastamento dos 

Condutores de Malha (m) 

I 5 x 5 

II 10 x 10 

III 15 x 15 

IV 20 x 20 
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O espaçamento médio dos condutores de descida não naturais conforme o nível de 

proteção é de 10m, conforme tabela abaixo: 

Clas

se do 

SPDA 

Afastamento dos 

Condutores de Descida 

(m) 

I 10 

II 10 

III 15 

IV 20 

 

 

As descidas do sistema de captação serão feitas por meio eletrodutos embutidos em 

alvenaria. Sendo o sistema de captação feito por cabo de cobre nu #35mm² ao longo de toda a 

extensão do telhado. 

Somente é permitida a conexão destinada à medição de malha de terra do eletrodo, e que 

deve ficar o mais próximo possível deste. Todas as conexões de haste/cabo e cabo/cabo 

deverão ser executadas com solda exotérmica e deverão ser utilizados materiais e 

equipamentos adequados ao perfeito acabamento das instalações. 

No sistema captor em forma de anel deverá ser evitadas curvas de pequeno raio. A 

cordoalha deverá ficar afastada de locais contendo materiais inflamáveis. Não deverão ser feitas 

emendas na descida. 

O sistema no Mercado Municipal é composto por 110 (cento e dez) metros de cobre nu 

enterrado de 50mm² (Tabela 8, NBR: 5419-3), 7 (sete) caixas de inspeção e 32 (trinta e dois) 

hastes de aterramento do tipo COPERWELLD 5/8”x3m, de alta camada 254 mícrons, e a 

distância mínima adotada entre as hastes de aterramento adotada foi de 3 metros. 

As malhas do aterramento deverão possuir uma resistividade máxima de 10 Ohms, caso a 

resistência não seja alcançada será necessário utilizar-se métodos de tratamento do solo, a 

partir de elementos químicos de efeito permanente. 

Após a conclusão do serviço deverá ser emitido o relatório da inspeção da malha de 

aterramento que deverá ter validade de 1 ano, comprovando a conformidade com a NBR: 5416-

3 para a edificação.  

Uma vez concluído o serviço, toda a instalação deverá ser testada de acordo com a NBR 

5419. 

 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 
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1. LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR/EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA DE LED 18W 
a) Utilização: Iluminação; 

b) Construção: corpo refletor em chapa de aço; 
c) Referência: Philips ou equivalente; 

 

2. LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES 2x18W 
a) Utilização: sistema de iluminação; 
b) Construção: Construída em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a 

pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta 

refletância e alta pureza; 

c) Característica: fácil instalação e manutenção; 

d) Referência: LSE-100 14A 2x1200mm – código 09911 da Intral ou equivalente. 

 

3. LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA DE LED DE 100W 
a) Utilização: sistema de iluminação; 
b) Construção: corpo refletor em chapa de aço; 
c) Referência: Philips ou equivalente; 

 

4. PLUG MACHO E FÊMEA 

a) Utilização: conexão de luminárias a rede elétrica; 

b) Construção: fabricado em termoplástico autoextinguível com contatos de lactação 

maciço e IP20; 

c) Característica: 2P+T – 10A, macho e fêmea; 

d) Normas aplicáveis: NBR 14936 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo; 

e) Referência: Linha Quick da Steck ou equivalente 

 

5. CABO DE COBRE DE BAIXA TENSÃO 0,6/1KV - HEPR (UNI/MULTIPOLAR) 

a) Utilização: alimentadores de quadros parciais; 

b) Construção: condutor de metal em fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento 

extraflexível (classe 5). Isolação, enchimento e cobertura em termofixo em dupla 

camada de borracha HEPR; 

c) Característica: não propagação e auto-extinção de fogo, livre de halogênio, flexível; 

d) Temperatura máxima de operação: 90°C em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 

250°C em curto-circuito; 

e) Normas aplicáveis: NBR 13248 – Cabos de potência e controle e condutores isolados 

sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões 

até 1kV, NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público; 

f) Referência: Cabo Afumex da Prysmian ou equivalente. 

 

6. CABO DE COBRE DE BAIXA TENSÃO 450/750V - PVC (UNI/MULTIPOLAR) 

a) Utilização: circuitos de iluminação e tomadas de rede comum e estabilizada; 
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b) Construção: condutor de metal em fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento 

extraflexível (classe 5). Isolação em composto termoplástico em dupla camada de 

poliolefínico não halogenado; 

c) Características: não propagação e auto-extinção de fogo, livre de halogênio, flexível; 

d) Temperatura máxima de operação: 70° em serviço contínuo, 100° em sobre carga e 

160° em curto-circuito; 

e) Normas aplicáveis: NBR 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC), 

para tensões nominais até 450/750V, NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

f) Referência: Cabo Superastic Flex da Prysmian ou equivalente. 

 

7. ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO À FOGO E ACESSÓRIOS: 

a) Utilização: encaminhamento de cabos instalados em eletrodutos em ambientes 

externos; 

b) Construção: aço galvanizado com acabamento à fogo (imersão a quente); 

c) Característica: rígido, resistente a impactos mecânicos e ação do tempo; 

d) Normas aplicáveis: NBR 5597 – Eletroduto de aço-carbono e acessórios com 

revestimento protetor e rosca NPT, NBR 5598 – Eletroduto de aço-carbono e 

acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP; 

e) Bitolas: Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1.1/4”, Ø1.1/2”, Ø2”, Ø2.1/2”, Ø3”, Ø4”; 

f) Referência: Elecon ou equivalente. 

 

8. ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC (ROSCÁVEL) E ACESSÓRIOS 

a) Utilização: encaminhamento de cabos em eletrodutos no forro ou aparente, mas 

protegido de intempéries; 

b) Construção: policloreto de polivinila antichama na cor preta; 

c) Característica: rígido, resistente a impactos mecânicos, com curvas, luvas e arruelas 

compatíveis com o material diâmetro; 

d) Normas aplicáveis: NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações 

elétricas de baixa tensão; 

e) Bitolas: Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1.1/4”, Ø1.1/2”, Ø2”, Ø2.1/2”, Ø3”, Ø4”; 

f) Referência: Tigre, Krona, Amanco ou equivalente. 

 

9. ELETRODUTOS FLEXÍVEL COM ALMA DE AÇO (SEALTUBE) 

a) Utilização: derivações para equipamentos ou caixas de passagem aparentes; 

b) Construção: fita de aço galvanizada ou estanho, revestido externamente com PVC 

extrudado; 

c) Característica: flexível, resistente a impactos mecânicos e ao tempo; 

d) Normas aplicáveis: NBR 7008 – Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou 

com liga zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente; 

e) Bitolas: Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1.1/4”, Ø1.1/2”, Ø2”, Ø2.1/2”, Ø3”, Ø4”; 

f) Referência: Elecon ou equivalente. 
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10. CONDULETE MÚLTIPLO (UNIVERSAL) 

a) Utilização: emendas e derivações de eletrodutos; 

b) Construção: fabricado em chapa de alumínio; 

c) Característica: resistente a impactos mecânicos e ao tempo; 

d) Normas aplicáveis: NBR 15701 – Conduletes metálicos roscados e não roscados 

para sistemas de eletrodutos; 

e) Modelo: L, T, X, C, E; 

f) Referência: Tramontina ou equivalente. 

 

11. BUCHA E ARRUELA 

a) Utilização: acabamento de conexões em caixas e conduletes; 

b) Construção: fundidos em liga de alumínio silício; 

c) Característica: acabamento liso, resistência mecânica; 

d) Bitola: Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1.1/4”, Ø1.1/2”, Ø2”, Ø2.1/2”, Ø3”, Ø4”; 

e) Referência: Elecon, Daisa ou equivalente. 

 

12. UNIDUT (MÚLTIPLO E CÔNICO) 

a) Utilização: acabamento de conexões em caixas e conduletes; 

b) Construção: fundidos em liga de alumínio silício; 

c) Característica: acabamento liso, resistência mecânica; 

d) Bitola: Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1.1/4”, Ø1.1/2”, Ø2”, Ø2.1/2”, Ø3”, Ø4”; 

e) Referência: Elecon, Daisa ou equivalente. 

 

13. CAIXA OCTOGONAL 

a) Utilização: distribuição de cabos do sistema de iluminação e rede comum; 

b) Construção: fabricada em PVC antichama, suporta temperaturas entre -5°C e 60°C; 

c) Característica: entrada para eletrodutos de Ø3/4”, Ø1”, Ø1.1/4”; 

d) Normas aplicáveis: NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações 

elétricas de baixa tensão; 

e) Referência: Tigre ou equivalente. 

 

14. CAIXA DE PVC (4X2 E 4X4) 

a) Utilização: distribuição de cabos e pontos terminais dos sistemas de rede comum, 

rede estabilizada; 

b) Construção: alumínio fundido; 

c) Característica: entrada para eletrodutos de Ø3/4”, Ø1”, Ø1.1/4”; 

d) Normas aplicáveis: NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações 

elétricas de baixa tensão; 

e) Referência: Tigre ou equivalente. 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro – CEP: 68.250-000  

 

 

 

15. CAIXA DE ALUMÍNIO  

a) Utilização: distribuição de cabos e pontos terminais dos sistemas de rede comum, 

rede estabilizada, entrada de telefonia; 

b) Construção: fabricada em PVC antichama, suporta temperaturas entre -5°C e 60°; 

c) Característica: entrada para eletrodutos de Ø3/4”, Ø1”, Ø1.1/4”; 

d) Tamanho: 10x10cm, 15x15cm, 20x20cm, 30x30cm; 

e) Normas aplicáveis: NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações 

elétricas de baixa tensão; 

f) Referência: Tigre ou equivalente. 

 

16. TOMADA 2P+T 

a) Utilização: alimentação de máquinas e equipamentos; 

a) Construção: fabricada em PVC, novo padrão brasileiro e acabamento liso; 

b) Característica: espelho modular, permitindo variações; 

c) Normas aplicáveis: NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo 

até 20A/250V em corrente alternada; 

d) Modelo: simples, dupla e tripla, plugues de 10A ou 20A; 

e) Referência:  Siemens, WEG, Schneider, Tramontina ou equivalente. 

 

17. TAMPA PARA TOMADA EM CONDULETE 

a) Utilização: alimentação de máquinas e equipamentos; 

b) Construção: fabricada em Alumínio, novo padrão brasileiro e acabamento liso; 

c) Característica: espelho modular, permitindo variações; 

d) Normas aplicáveis: NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo 

até 20A/250V em corrente alternada; 

e) Modelo: simples, dupla e tripla, plugues de 10A ou 20A; 

f) Referência:  Siemens, WEG, Schneider, Tramontina ou equivalente. 

 

18. INTERRUPTOR 

a) Utilização: acionamento e controle da iluminação; 

b) Construção: fabricada em PVC, novo padrão brasileiro e acabamento liso; 

c) Característica: espelho modular, permitindo variações; 

d) Normas aplicáveis: NBR 60669 – Interruptores para instalações elétricas fixas 

domésticas análogas; 

e) Modelo: simples, duplo, triplo, paralelo e intermediário; 

Referência:  Siemens, WEG, Schneider, Tramontina ou equivalente. 

 

19. ELETROCALHA E ACESSÓRIOS 

a) Utilização: encaminhamento de cabos elétricos ou cabeamento estruturado; 
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b) Construção: fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; 

c) Característica: alta durabilidade e resistência mecânica, dobradas no formato “U” ou 

“C”, perfuradas ou lisas, sempre com tampa; 

d) Normas aplicáveis: NBR 11888 – Bobinas e chapas finas a frio e quente de aço-

carbono e de aço de alta resistência e baixa liga, NBR 7013 – Chapas e bobinas de 

aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a quente; 

e) Dimensões comuns: 100x50mm, 100x100mm, 200x100mm, 300x100mm, etc; 

f) Referência: Valemam, Mopa ou equivalente. 

 

20. PERFILADO E ACESSÓRIOS 

a) Utilização: encaminhamento de cabos elétricos ou cabeamento estruturado; 

b) Construção: fabricadas em chapa de aço SAE 1008/1010; 

c) Característica: alta durabilidade e resistência mecânica, dobradas no formato “U” ou 

“C”, perfuradas ou lisas, sempre com tampa; 

d) Normas aplicáveis: NBR 11888 – Bobinas e chapas finas a frio e quente de aço-

carbono e de aço de alta resistência e baixa liga, NBR 7013 – Chapas e bobinas de 

aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a quente; 

e) Dimensões comuns: 38x38, 76x76mm etc; 

f) Referência: Valemam, Mopa ou equivalente. 

 

 

21. DISJUNTORES (CAIXA MOLDADA) 

a) Considera todo material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. 

Itens: Mini disjuntor DIN, tripolar 220V/60Hz ou 380V/60Hz, com corrente de 

interrupção conforme projeto (10KA min), atuação lenta, tipo C, sistema N, isentos de 

chumbo e metais pesados. Terminal a compressão;  

b) Identificação por meio de etiquetas de acrílico com fundo branco e letras pretas 

colocadas ao lado do respectivo disjuntor, ou seguindo padrão existente (fita 

rotuladora com três camadas, tipo zz). Obs.: Os disjuntores padrão DIN deverão, 

independentemente do critério de equivalência adotado pela fiscalização, serem 

homologados pelo Inmetro. Procedimento executivo: Os disjuntores deverão ser 

afixados diretamente à placa de montagem, através de elementos adequados que 

permitam a eventual substituição de peças sem a necessidade de desmontar todo o 

conjunto. A interligação entre os disjuntores e o barramento principal deverá ser feita 

por meio de barramentos horizontais, não sendo permitida interligação por meio de 

cabos. Por fim, deverá ser verificada e, se for o caso, executada a identificação do 

disjuntor junto ao espelho de proteção do quadro elétrico; 

c) Corrente: 40A, 80A; 

d) Fabricante: Schneider, Siemens, WEG ou equivalente; 

e) Critério de medição: Por unidade instalada e/ou conforme previsto em projeto; 
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f) Local de aplicação: Quadros de distribuição de energia em baixa tensão ou conforme 

indicado em projeto; 

g) Normas aplicáveis: NBR 60898. 

 

22. DISJUNTORES (DIN) 

a) Utilização: proteção de circuitos de rede comum e rede estabilizada; 

b) Característica: proteção contra curto-ciruitos e sobrecarga; 

c) Normas aplicáveis: NBR 60898 – Disjuntores para a proteção de sobrecorrentes para 

instalações domésticas e similares; 

d) Corrente de curto-circuito: 3kA, 6kA e 10kA; 

e) Correntes nominais: 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 70A, 80A, 

100A, 125A; 

f) Referência: Siemens, ABB, Schneider ou equivalente, devendo ser aprovado pela 

Fiscalização. 

 

23. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 

a) Utilização: proteção de sobretensões nas instalações elétricas; 

b) Construção: fabricado com varistor de óxido metálico (MOV) e conectado a um 

dispositivo de desconexão térmica (sobretemperatura) e elétrica (sobrecorrente); 

c) Característica: Classe I, Classe II e Classe III; 

d) Normas aplicáveis: NBR 61643 – Dispositivos de proteção contra surtos em baixa 

tensão; 

e) Tensão: 275V; 

f) Corrente: 20kA, 45kA; 

g) Referência: Clamper ou equivalente. 

 

24. TERMINAL DE COMPRESSÃO 

a) Utilização: distribuição de energia elétrica; 
b) Construção: Cobre eletrolítico com acabamento em estanho; 

c) Modelo: tipo pino ou olhal; 

d) Característica: cabos de 2,5 mm²; 4 mm²; 6 mm²; 10 mm²; 16mm²; 35 mm²; 70 mm²; 

90 mm²; 

e) Referência: Sibratec ou equivalente. 

 

25. QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM 

a) Utilização: distribuição de energia elétrica; 

b) Construção: fabricado em chapa de aço 1,2mm com pintura eletrostática a pó; 

c) Característica: espelho protetor e porte reforçada, fornecido com barramentos de 

distribuição e acessórios; 

d) Normas aplicáveis: NBR 60439 – Conjunto de manobra e controle de baixa tensão; 
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e) Modelos: BRC, BRCI, BRCE, BRCE PRO, BRK E CPE; 

f) Dimensões: 500x400x200mm, 1000x800x300mm; 

g) Grau de proteção: IP42; 

h) Referência: BRUM ou equivalente. 

 

26. FITA ISOLANTE 

a) Utilização: isolamento de cabos elétricos, emenda de cabos; 

b) Construção: fabricada em PVC preto; 

c) Característica: alta durabilidade, temperatura máxima de 105°C; 

d) Normas aplicáveis: NBR 60454 – Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins 

elétricos; 

e) Referência: 3M ou equivalente. 

 

27. CABO DE COBRE NÚ 

a) Cabo de cobre nú eletrolítico 35mm2: formado por 7 fios de 2,5mm; 

b) Cabo de cobre nú eletrolítico 50mm2: formado por 7 fios de 3,0mm; 

c) Norma Referência: NBR - 5419; 

d) Aplicação: Aterramento elétrico; 

e) Referência: Induscabos ou Similar. 

 

28. SOLDA EXOTÉRMICA 

a) Pó exotérmico ignição com palito; 

b) Acompanha um disco metálico de retenção e um palito ignitor; 

c) Aplicação: Aterramento elétrico; 

d) Referência: MON-807 de fabricação Montal ou Similar. 

 

29. HASTE DE ATERRAMENTO 

a) Haste alta camada cobre (254 microns) Tipo Copperweld; 

b) Dimensões: 5/8" x 3,00m; 

c) Aplicação: Aterramento elétrico; 

d) Referência: Montal, Termotécnica ou Similar. 

 

30. CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 

a) PVC sem tampa Ø 30cm Dimensões: 5/8" x 3,00m; 

b) Dimensões: Ø 30cm x h=30cm; 

c) Tampão de aterramento reforçado c/ escotilha quadrada articulada, ferro fundido 

Ø30cm; 

d) Aplicação: Aterramento elétrico; 

e) Referência: Montal, Termotécnica ou Similar. 

 

31. ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS 
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a) Utilização: fixação de eletrocalhas e eletrodutos; 

b) Vergalhão rosca total: fabricado em aço com dimensões de Ø1/4"x3000mm; 

c) Chumbador: tipo jaqueta e cone, bitolas de Ø1/4” e 3/8”, fabricado em aço e 

acabamento zincado; 

d) Referência: Valemam, Mopa ou equivalente. 

 

32. CONDULETES 

a) Caracterização: em alumínio fundido, para passagem/saída de cabeamento; 

b) Aplicação: em caixas de saída ou passagem de instalações em eletrodutos metálicos 

ou de PVC; 

c) Fabricantes que informam atender à especificação: Wetzel, Daisa ou equivalente. 

 

33. CURVA HORIZONTAL 90° E VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA LISA 

a) Utilização: Sistemas eletrônicos; 

b) Construção: fabricado em material metálico, acabamento em pintura epóxi de alta 

resistência a risco na cor preta; 

c) Característica: curva horizontal 90° e vertical externa, confeccionada em chapa 

galvanizada; 

d) Referência: MOPA, VALEMAN ou equivalente. 

 

34. SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS  

a) Utilização: saída de eletrodutos da eletrocalha; 

b) Característica: saída horizontal para eletrodutos, com diâmetros conforme projeto, de 

eletrocalha lisa, confeccionada em chapa galvanizada; 

c) Referência: MOPA, VALEMAN ou equivalente. 

 

35. POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CURVO DUPLO   

a) Utilização: Iluminação pública, suporte para luminárias. 

b) Material: Aço galvanizado; 

c) Dimensões: h=8m, d=126mm(base) e d=60mm(topo) 

 

36. POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CURVO QUÁDRUPLO  

a) Utilização: Iluminação pública, suporte para luminárias. 

b) Material: Aço galvanizado; 

c) Dimensões: h=8m, d=126mm(base) e d=60mm(topo). 

 

 

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 
As instalações e os dimensionamentos obedecerão às normas da ABNT (NBR 
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5626:1998 – Instalação predial de água fria; NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto 

sanitário – projeto e execução; NBR 5688:2018 – Tubos e conexões para inst. predial de 

esgoto; NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; NBR 

13969:1997 - dimensionamento dos filtros anaeróbios e Sumidouro; NBR 10844 - Instalações 

prediais de águas pluviais) e normas da Concessionária local.  As instalações 

hidrossanitárias deverão ser executadas de acordo com projeto fornecido pela PMO 

(Prefeitura Municipal de Óbidos). 

 

ÁGUA FRIA: 

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de 

água de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade, com pressões e 

velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças        de utilização. 

Ponto de água fria: A execução do ponto de água fria levará em conta a inclusão de tubos e 

conexões necessários desde o ramal de alimentação até o ponto do aparelho ou louça a ser 

alimentado. 

O abastecimento de água do Mercado Municipal de Óbidos será de forma indireta. A 

alimentação do Prédio será feita pela rede pública de abastecimento. O ramal de entrada (Ø25mm) 

fará a interligação entre a rede de abastecimento e o reservatório de 3000L, para posteriormente 

este reservatório alimentar todas as áreas molhadas do prédio. As saídas dos reservatórios serão 

providas de registro bruto de gaveta e tubulação PVC Ø32mm, e alimentarão os equipamentos por 

gravidade sendo necessário fazer teste de pressão.  

O WC para PCD's deverão ser executados obedecendo todas as exigências da Norma de 

Acessibilidade da NBR 9050/2004 e as indicações contidas no Projeto de Detalhamentos de Áreas 

Molhadas.  

As bacias sanitárias dos lavabos para PCD's serão convencionais e adaptadas às Normas 

de Acessibilidade NBR 9050 com altura final de 46cm.  

As tubulações deverão caminhar sobre o forro/laje e as colunas deverão ser instaladas 

embutidas nas paredes. 

Todas as tubulações deverão ter caimento, de forma a evitar sifonamento, e impedindo o 

acúmulo de bolhas de ar na tubulação. 

O dimensionamento do barrilete foi realizado considerando a probabilidade de uso 

simultâneo dos diversos aparelhos sanitários nos períodos de pico de demanda, garantindo 

pressões dinâmicas adequadas nos pontos mais desfavoráveis nestes horários. 
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Todos os ramais serão de PVC e protegidos por registros de gaveta. As conexões deverão 

ser em PVC. As conexões roscáveis para registros e pontos de aparelhos deverão ser com roscas 

metálicas. 

Todos os tubos quando aparentes deverão ser fixados com braçadeiras, cintas ou tirantes 

metálicos em paredes, lajes ou vigas. A distância entre apoios deverá respeitar as recomendações 

do fabricante. 

 
 
ESGOTO: 

Os efluentes gerados na edificação serão conduzidos por meio de conexões de PVC rígido, 

cor branca. Eles serão lançados previamente nas caixas de inspeção, com exceção do efluente da 

pia da cozinha e pontos de equipamentos específicos da cozinha, será lançado na caixa de gordura 

e posteriormente segue para a caixa de inspeção. O sistema de tratamento de esgoto será 

composto por tanque séptico, filtro anaeróbico e sumidouro. 

As tubulações de esgoto devem seguir inclinação especificada em projeto. As tubulações de 

esgoto devem seguir inclinação especificada em projeto. 

As caixas de inspeção deverão ser em alvenaria em bloco de concreto e seguir dimensões 

especificadas        em projeto. 

As caixas de gordura deverão ser em alvenaria em bloco de concreto executadas conforme 

projeto. 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas 

extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do forro/laje. 

 
Ponto de esgoto:  
 

A execução do ponto de esgoto levará em conta a inclusão de tubos, conexões, caixas e 

ralos necessários desde o ponto do aparelho ou louça a ser esgotado até a caixa coletora do 

referido esgoto. 

 
Fossa séptica/Filtro Anaeróbio/sumidouro: 

 
A fossa séptica / filtro Sumidouro deverão ser executados em concreto pré-moldado, de 

acordo com as dimensões indicadas em projeto. Deverá ser dada especial atenção ao 

rejuntamento, para que os mesmos não apresentem infiltrações. Os modelos porventura 

disponíveis no mercado poderão ser analisados pela fiscalização.  
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Os trabalhos de escavação para assentamento de tubulações e das caixas, fossa séptica, 

filtro anaeróbio e sumidouro serão executados manualmente ou mecanicamente, com profundidade 

e largura da vala adequada ao diâmetro do tubo ou do sistema fossa e filtro. Se necessário, de 

acordo com a profundidade ou tipo de solo encontrado, deverão ser feitos escoramentos 

adequados. Caso se atinja o lençol freático, ou receberem águas de chuva ou enxurradas, as 

águas deverão ser esgotadas para evitar-se desmoronamentos. 

A camada de enchimento, desde o fundo da vala, até o nível de acabamento do piso, 

deverá constituir-se de material isento de pedras ou corpos estranhos, e adensados em camadas 

não superiores a 30 cm. A CONTRATADA só poderá reaterrar as valas, depois que o serviço de 

assentamento tiver sido aprovado pela fiscalização. 

 
ÁGUAS PLUVIAIS: 
 

As águas pluviais do prédio seguirão o próprio fluxo da inclinação do telhado. 

  
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO 

 

O sistema de prevenção e combate a incêndio para o Mercado Municipal em questão será 

constituído extintores manuais, iluminação de emergência, placas de sinalizações e sinalização de 

rota de fuga. O sistema de extintores manuais deverá ser implantado conforme as recomendações 

da ABNT e Corpo de Bombeiros, na quantidade, capacidade extintora e posições de instalação. 

O sistema de iluminação de emergência, composta por blocos autônomos, e sistema de 

sinalização de rota de fuga composta por placas foto-luminescentes e sinalização iluminada 

conforme norma ABNT. 

 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

As escadas, corredores e portas de saída deverão ser sinalizados por placas do tipo 

fotoluminescentes, conforme especificados pela NBR 13.434, assim como os extintores de incêndio 

e local de risco pontual. Toda a simbologia utilizada esta normatizada e constante na NBR 14.100. 

 

EXTINTORES DE INCÊNDIO 
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O Extintor de incêndio portátil é o aparelho manual constituído de recipiente e acessórios 

contendo agente extintor destinado a combater princípios de incêndio. 

A Sinalização é composta de toda marcação de piso, parede, coluna e ou teto que esteja 

destinada a indicar a presença de extintor.  

O sistema de proteção contra incêndio por extintores portáteis foi projetado considerando-

se:  

• A classe de risco a ser protegida e suas respectivas áreas;  

• A natureza do fogo a ser extinto; 

• O tipo de agente extintor a ser utilizado;  

• A capacidade extintora dos extintores;  

• As distâncias a serem percorridas.  

Qualquer modificação destes parâmetros originais acarretará uma reavaliação do 

sistema de proteção projetado.  

As edificações deverão ser protegidas por extintores de incêndio distribuídos, 

numerados e identificados conforme projeto.  

As identificações dos extintores deverão cumprir com as normas da ABNT.  

Os extintores deverão ser instalados conforme descrição abaixo:  

• A uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior 

respectivamente;  

• Em local desobstruído de fácil acesso e visível, conforme projeto;  

• Fora de qualquer caixa de escada;  

• Fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e 

hidrostática atualizados;  

• Preferencialmente localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas 

fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer parte do prédio,  

• Permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. Os suportes 

dos extintores, quando fixados em paredes ou colunas, deverão resistir a três vezes a 

massa total do extintor. 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto à instalação e 

funcionamento, o prescrito na NBR 10.898.  
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O sistema de iluminação de emergência do albergue deverá ter autonomia mínima de 

funcionamento de 1 hora, deverá ser composto por blocos autônomos (30 leds), com potência 

mínima de 2W, instalados a uma altura máxima de 3,75 do piso acabado, devendo seguir o 

especificado no projeto de PPCI. 

 

 

7. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 

 

As paredes internas e externas receberão revestimento com argamassa constando de duas 

camadas superpostas contínuas e uniformes, chapisco e argamassa de areia fina desempenhada. 

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, 

vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhado. 

 

Chapisco  

 

As superfícies de alvenarias de embasamento serão revestidas serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura de 5mm. 

 

Reboco  

 

As superfícies de alvenarias que receberão a pintura serão revestidas com argamassa de 

cimento e areia traço 1:3, com espessura de 2 cm. 

 

 

Preparo da Dosagem - O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, 

evitando-se perda de água ou secreção dos materiais quando o volume de argamassa for pequeno, 

poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa 

homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser 

preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão 

rejeitadas as argamassas que apresentem vestígios de endurecimento, retiradas ou caídas dos 

revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-lo. A dosagem a ser adotada será 

1:2:8 de cimento, cal e areia. 

  

 Aplicação - Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir 

deverão apresenta-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros 

desempenhados, aprumados, alinhados e nivelados. 

Os peitoris das janelas deverão ser queimados a colher, com argamassa de cimento e 

areia. 

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projetos Arquitetônicos e 

informação de Orçamento de Custo. 

A aplicação de argamassa de areia fina desempenhada deverá ser feita depois de 

completada a colocação das tubulações embutidas. 
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Revestimento Cerâmico: 

 

Serão assentadas cerâmica esmaltada em parede 1A, PEI-4 20x20, padrão alto, fixada com 

argamassa colante e rejuntamento c/cimento branco, na altura indicada no projeto. 

 

 

8. BANCADAS 

 

Deverá ser feita a recuperação das bancadas existentes no local, utilizando ferramentas a 

materiais apropriados. 

Deverá ser instalada bancadas de Granito nos Box conforme projeto. 

 

 

9. RECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS 

 

As pedras que apresentarem destacamento deverão ser fixadas com massa plástica 

colante, própria para esse tipo de material. Em seguida deverá ser usado rejunte epóxi, conforme a 

necessidade.  

 

 

10. SISTEMA DE PISOS 

 

No mezanino deverá ser realizado o piso com tabua de madeira para piso, cumaru/ipê 

champanhe ou equivalente da região, encaixe macho/femea, *15 x 2* cm.  

No piso Será executado a camada niveladora com espessura de 2 cm.  

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 

esquadrejamento entre parede e contrapiso, que deverão formar triedros perfeito. 

Nas áreas internas, sobre a camada niveladora, será assentado o piso em ladrilho hidráulico 

similar ao existente, inclusive a aplicação da resina. Nos banheiros será utilizado piso cerâmico de 

45 x 45 cm, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada e rejuntado. 

Deverá ser executada a calçada de proteção da edificação em concreto, bem como o 

acesso (rampa) da edificação. 

 

 

11. ESQUADRIAS 

  

Madeira 

 

As esquadrias de madeira serão executadas em madeira de primeira categoria, e=3 cm, de 

acordo com as vistas das fachadas e dimensões contidas no Projeto arquitetônico. Os caixilhos das 

esquadrias de madeira serão do tipo aduela com rebaixo e alisar. 
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As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura e panázios com 8 cm de largura, sendo 

que o último panázio terá 15cm de largura. 

Para fixação de esquadrias de madeira serão empregados tacos de 3”x2”x2” em madeira de 

primeira categoria, embutidos na alvenaria. Esses tacos terão previamente imersos em imunizantes 

do tipo carbolineum, e fixados com espaçamento máximo de 0,80cm.  

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, 

descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. 

Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, 

merecerão, por parte do empreiteiro, cuidados especiais. Sempre que necessário tais arremates 

serão objetos de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da 

Fiscalização. 

 

Vidro:  

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro temperado, 

incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.   

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, fissurações, 

manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da ocorrência de 

qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, 

filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). 

 Aceitar-se-á variação dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor.  

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de 

vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado. 

Alumínio:  

Serão executadas em liga de alumínio adonisado natural, de padrão correspondente ao 

determinado em projeto, e deverão ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado de 

modo a garantir a perfeita qualidade do vão além da funcionalidade, estabilidade e segurança, e 

terão tipo e forma, conforme o indicado no Projeto arquitetônico. 

Os perfis estruturais e contramarco deverão ter perfeito alinhamento e não devem 

apresentar empenamento ou defeitos de superfícies ou quaisquer outras falhas. Deverá haver o 

maior cuidado no transporte e montagem da esquadria no sentido de serem evitados quaisquer 

ferimentos na superfície. As superfícies devem receber proteção a base de silicone.  

Na montagem das esquadrias de alumínio, deverão ser usadas juntas de vedação de 

neoprene. Os puxadores serão de alumínio e os caixilhos destinados a envidraçamento, terão o 
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leito de junta de poliuretano, tipo macarrão, não se admitindo massa de vidraceiro. 

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado 

cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco. 

As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem 

folgas, diferenças de nível ou rebarbas. Todas as juntas serão vedadas com material plástico anti-

vibratório e contra penetração de águas pluviais. Os vidros das esquadrias de alumínio indicadas 

serão assentes com juntas de vedação de neoprene, tipo macarrão, não se admitindo massa de 

vidraceiro. 

 

 

Fechaduras 

Serão instaladas novas fechaduras. Sendo estas fechaduras do tipo: Fechadura de embutir 

completa, para portas internas e externas e banheiros. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

01. As esquadrias de alumínio, madeira e ferro deverão ser executadas de acordo com as 

boas normas indicadas para o serviço, acompanhando detalhes especificados no projeto. Antes de 

sua fixação na alvenaria deverá a Prefeitura Municipal selecionar com rigor todo o lote, refugando 

as peças que apresentarem defeitos ou incorreções na fabricação ou para o uso. 

  

02. Todos os quadros fixos ou móveis além de bem esquadrinhados, levarão soldas nas 

emendas e deverão se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que desapareçam 

saliências e rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos deverão ser esmerilhados e 

limados. 

 

03. A pintura das esquadrias somente poderá ser feita após expressa autorização da 

Fiscalização. 

 

12. . PINTURA 

 

As paredes devem estar devidamente preparadas e regularizadas, como recomendado, e 

isentas de manchas, graxas e mofos para receber a pintura. Em qualquer tipo de pintura deverá ser 

efetuado cuidadoso preparo da superfície para que seja garantida a eficiência e durabilidade do 

revestimento protetor.  

Para cobrir totalmente a superfície a pintar a quantidade de demão aplicada não deve ser 

inferior a duas. A segunda demão só poderá ser aplicada quando a anterior estiver seca, observando-

se um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas entre as diferentes aplicações.  

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados requerem procedimentos 

de proteção contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e serão suspensos em tempo de 
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umidade elevada.  

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superfícies não destinadas a 

pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 

removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.  

A indicação exata dos locais a receber diversos tipos de pintura e respectivas cores será 

determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela fiscalização. 

Salvo autorização expressa da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já 

preparadas, entregue na obra com embalagem original intacta, não sendo permitido mistura de cores e 

tipos de fabricantes diferentes.  

As tintas e vernizes serão armazenados longe do calor e chamas expostas, em local bem 

ventilado, nunca junto com gêneros alimentícios e deverão ser rigorosamente atendidas as 

recomendações do fabricante.  

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: isolamento com 

tiras de papel, pano ou outros materiais; separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de 

madeira comprimidas ou outros materiais; remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.  

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

Fiscalização.  

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, 

salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme 

orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada.  

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento mistura e aplicação das tintas deverão estar 

limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente 

misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a 

aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e 

componentes mais densos.  

 

12.1. Pintura PVA: 

 

Será utilizado sobre superfícies lixadas de paredes com aplicação de 01 demão de selador e 

duas demãos de tinta PVA. 

 

12.2.  – Pintura Esmalte: 

 

Será utilizado sobre superfícies dos elementos vazados, portas, janela, gradil e guarda corpo 

com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte 

 

 

13. DIVERSOS 

Deverá ser instalado novos guarda corpos de madeira no mezanino; 

           Deverá ser instalada Plataforma Elevatória com capacidade para 250kg para duas pessoas. 
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Deverá ser instalado placa de inauguração após finalização de todos os serviços; 

No mezanino deverá ser estruturado perfil metálico em I (89,29KG/M). 

 Serão instaladas Caixa D’água de fibra de vidro, capacidade de 2.000; 

A contratada deverá executar a rampa de acessibilidade os portadores de necessidades 

especiais, de acordo com a NBR 9050. 

 

14. LIMPEZA 

 

Após o termino dos serviços acima especificados, a contratada procederá a limpeza do canteiro 

de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, bem como os lotes 

deverão estar perfeitamente limpos e regularizados. 
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