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APRESENTAÇÃO 

Este documento juntamente com o projeto, memorial descritivo e planilha de 
quantidades, tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execução da 
Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza/CE, 
definindo e consolidando os critérios condicionantes ao cumprimento das metas 
estabelecidas pela INFRAERO. 

Visa ainda, definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer 
os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução.  

Este caderno de encargos e especificações, como parte integrante do Edital de 
Licitação, estabelece metodologia para execução das atividades e etapas da 
construção definindo, através de fabricantes e marcas, os produtos a serem 
empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, 
assegurando um controle permanente e o melhor padrão de qualidade. 

Será sempre suposto que o teor desta ESPECIFICAÇÃO é de inteiro conhecimento da 
empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços, doravante 
denominada CONTRATADA. 
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1 SERVIÇOS TÉCNICOS (01.00.000) 

1.1 Locação de Obras de Edificações (01.02.100.01) 

1.1.1 Considerações Gerais 

O terreno necessita estar limpo e terraplenado até proximamente às cotas de nível 
definidas para a execução das fundações. 

A locação das fundações necessárias à ampliação do terminal de passageiros deverá 
ser realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas 
implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico. 

A locação tem de ser realizada somente por profissional habilitado (utilizando 
instrumentos e métodos adequados), que deve partir da referência de nível (RN) para 
demarcação dos eixos estabelecidos em projeto. 

Desta forma, a locação da obra será feita com equipamentos compatíveis com os 
utilizados para o levantamento topográfico. Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento 
de cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra. 

Os eixos de referência e as referências de nível serão materializados através de 
estacas de madeira cravadas na posição vertical. A locação deverá ser global, sobre 
quadros de madeira que contornem todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas 
ou sarrafos, serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforços 
dos fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga da posição correta. 

As tábuas que compõem esses quadros precisam ser bem niveladas, bem fixadas e 
travadas para resistirem às intempéries garantindo a marcação da posição correta, ou 
os aparelhos como, GPS, Teodolito, Estação Total, Nível, Trenas a Laser, deverão 
estar perfeitamente aferidos no intuído de evitar erros e garantir a qualidade na 
execução da obra. 

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcação 
nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por meio de pintura ou cortes na madeira e pregos 
do gabarito. 

1.1.2 Materiais 

As tábuas utilizadas para a execução dos gabaritos de locação da obra deverão ser de 
procedência conhecida e idônea, isentas de falhas e empenos que possam 
comprometer a perfeita execução dos serviços.  

1.1.3 Execução 

O gabarito deverá ser executado de forma contínua, a uma distância da edificação que 
permita a movimentação de materiais, equipamentos e pessoal. Para a obtenção do 
esquadro do gabarito poderá ser utilizado o processo do triangulo retângulo. 

O gabarito será executado em tábuas de pinho (1”x9”), fixadas as estacas de barrote 
(3”x2”) cravadas ao solo a cada 2 metros. A superfície superior do gabarito deverá 
estar perfeitamente nivelada, pintada com tinta Látex PVA na cor branca. A marcação 
dos pontos no gabarito deverá ser executada com esmalte sintético, cor vermelha. 
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1.1.4 Recebimento 

O recebimento dos serviços de Locação de Obras será efetuado após a 
FISCALIZAÇÃO realizar as verificações e aferições que julgarem necessárias. A 
CONTRATADA providenciará toda e qualquer correção de erros de sua 
responsabilidade, decorrentes da execução dos serviços.  

1.1.5 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área a ser locada, 
determinada em metros quadrados (m²), obedecendo aos projetos e documentos 
fornecidos pela contratante. 

A medição será efetuada no valor global do item após a conclusão total dos serviços. 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Instalações Provisórias (02.01.100) 

2.1.1 Tapume em Placa Pré-Moldada de Concreto (02.01.100.01) 

2.1.1.1 Materiais 

Placas pré-moldadas de concreto, estruturadas em pilares pré-moldados de concreto 
(0,15x0,20m, com encaixes). Bloco cilíndrico (Ø 30 cm) pré-moldado de concreto para 
ancoragem do pilar. Painel na parte inferior em tela metálica 2x2” em requadro de 
cantoneira “L” de 3/4” x 3/16”, acabamento em pintura com tinta anticorrosiva. Serão 
executados na área externa onde indicado em projeto. 

2.1.1.2 Execução 

Execução de bloco de concreto cilíndrico (Ø30cm) pré-moldado, altura de 50cm a cada 
1,80m entre eixos para ancoragem do pilar pré moldado de concreto, nas dimensões 
de 0,15x0,20cm com altura total de 2,40m chumbado 0,30m no bloco de concreto. 
Após a execução dos pilares, serão colocadas as placas pré moldadas de concreto, 
nas dimensões de 1,60x0,60x0,03m, encaixadas nos encaixes dos pilares em concreto, 
entre eixos dos pilares serão instaladas 3 placas totalizando uma altura de 1,80m. 
Entre os blocos cilíndricos será instalado painel em tela metálica de 2x2” em requadro 
formado por cantoneiras metálicas, tipo “L” de ¾”x3/16”. A altura total do conjunto será 
de 2,30m. 

As partes metálicas receberão proteção com pintura anticorrosiva, em duas demãos. 

2.1.1.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

2.1.1.4 Medição 

A medição será efetuada pela área executada em m2. 
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2.1.2 Tapume Metálico em chapa de aço galvanizada 2,00 x 2,20m e=0,43mm 
(02.01.100.02) 

2.1.2.1 Materiais 

Tapume metálico em chapa de aço galvanizada 2,00x2,20m, e=0,43mm, fixado em 
barrotes de madeira de 3”x3” com parafuso autobrocante. As estruturas de fixação 
serão cravadas no solo numa profundidade mínima de 80cm. Cor metálica natural. 
Serão executados na área externa conforme indicado em projeto. 

2.1.2.2 Execução 

Abrir cava no solo com profundidade mínima de 0.80m, introduzir os barrotes de 
madeira verticalmente, verificar prumo e alinhamento, reaterrar a cava com o solo 
natural, certificar que está firme e compacta, fixar chapa metálica aos barrotes usando 
parafuso autobrocante, distancia entre barrote de 2,00m.  

Nos casos em que o tapume esteja sobre pavimentos ou superfícies revestidas, que 
não seja possível a inserção do barrote ao solo, deverá ser executada estrutura de 
madeira para estabilidade do talude no trecho. 

Em função do etapeamento da obra que ocorrerá em fases distintas, haverá a 
necessidade de desmontagem, remoção e montagem de tapumes (ver etapeamento). 

2.1.2.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

2.1.2.4 Medição 

A medição será efetuada pela área executada em m. 

2.1.3 Sinalização Viária Noturna (02.01.100.04) 

2.1.3.1 Materiais 

Sinalização Noturna composta fio rígido de 2,5mm², isolação em PVC 450/750Vde 
balde vermelho para sinalização para lâmpada incandescente de até 40W, conforme 
descrição na tabela Sinapi. (02.01.100.04.01) 

2.1.3.2 Execução 

A sinalização noturna será instalada a uma distância de 3m entre elas, na parte 
superior dos tapumes. 

2.1.3.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 
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2.1.3.4 Medição 

A medição para o recebimento dos serviços será efetuada pelo comprimento em m 
(metro) de sinalizador efetivamente instalado. 

2.1.4 Tela de Isolamento tipo Cerquite (02.01.100.05) 

2.1.4.1 Materiais 

Tela de polietileno com tratamento contra raios solares (UV) na cor laranja com largura 
de 1,20m e comprimento de 50m e malha de 100x40mm, confeccionada com reforço 
na parte superior e inferior para fixação. Padrão Telbras ou equivalente 
técnico.(02.01.100.05.01) 

2.1.4.2 Execução 

Durante a execução das obras, para o isolamento das vias de pedestres com as vias 
de veículos nos trechos isolados com tapumes, será instalada a tela de isolamento, 
fixada as estacas dos barrotes de 3x3” a cada 2,20m que estarão cravadas no solo 
numa profundidade de 50cm. Para fixação da tela serão utilizados grampos de aço 
galvanizado de 16x10. 

2.1.4.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

2.1.4.4 Medição 

A medição para o recebimento dos serviços será efetuada pelo comprimento em m 
(metro) de tela efetivamente instalada. 

2.2 Demolições e Remoções (02.01.400) 

2.2.1 Carga Mecanizada de Entulho (02.01.400.017) 

2.2.1.1 Execução  

Todo o material resultante das demolições e remoções e sem reaproveitamento será 
retirado do sítio aeroportuário em caçambas apropriadas. Todos os custos decorrentes 
destas operações correrão por conta da CONTRATADA. 

O material será transportado em pá carregadeira de pneus até as caçambas 
apropriadas. 

2.2.1.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.  

2.2.1.3 Medição 
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Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

2.2.2 Desmontagem, montagem e remoção de tapumes (02.01.400.020) 

2.2.2.1 Execução 

Em função do etapeamento da obra que ocorrerá em fases distintas, haverá a 
necessidade de desmontagem, remoção e montagem de tapumes. Além dos tapumes 
de concreto, dos tapumes convencionais de madeira e dos tapumes de chapa de 
madeira compensada, nas divisórias de painéis revestidos também ocorrerão à 
desmontagem, remoção e montagem. 

Deverão ser utilizadas ferramentas apropriadas para a desmontagem e montagem das 
peças para que não se inutilizem as placas de tapumes ou divisórias utilizadas. 

2.2.2.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.  

2.2.2.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

2.2.3 Transporte Mecanizado de Entulhos, DMT 14 Km (02.01.400.023) 

2.2.3.1 Execução  

A carga mecanizada de entulhos será feita por Pá Carregadeira de Pneus para 
caminhão tipo Basculante para 10m³ e de 15T, para distância de até 14 Km da origem 
até o bota fora.  

2.2.3.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.  

2.2.3.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

3  ARQUITETURA E URBANISMO 

3.1 COBERTURA (03.01.400) 

3.1.1 Telhas (03.01.410) 
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3.1.1.1  Materiais 

 Cobertura de telha zipada simples em alumínio, com largura de 400mm, altura 
de 65mm e espessura de 1mm, com acabamento em pintura a pó, eletrostática, 
anti-reflexiva na cor branca (RAL 9003) nas duas faces, conforme indicado em 
projeto. Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico.(03.01.410.01) 

 Cobertura Termo-Isolante de telha zipada em alumínio, com largura de 400mm, 
altura de 65mm e espessura de 1mm, lã de isolamento em feltro de lã de rocha 
com espessura de 50mm e densidade de 32 Kgf/m³ e barreira de vapor em 
polietileno com espessura de 0,15mm, telhas inferiores em bandejas de alumínio 
pintado na face visível, nas mesmas dimensões da telha superior. A telha 
utilizada será zipada em alumínio, com acabamento em pintura a pó, 
eletrostática, anti-reflexiva na cor branca (RAL 9003), no local conforme indicado 
em projeto. Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. (03.01.410.02) 

3.1.1.2 Execução 

Para montagem das telhas, deverá ser feita verificação das dimensões indicadas em 
projeto com relação a comprimento, largura, espaçamento, nivelamento da face 
superior e paralelismo dos apoios. 

A montagem deverá ser feita no sentido contrário ao do vento e iniciada do nível 
inferior ao superior.  

A fixação das telhas deverá ser feita através de “clip” de alumínio extrudado em liga 
estrutural, fixados diretamente as terças com altura de 100mm para o Sistema Simples 
e altura de 120mm para o Sistema Termo-Isolante. Os clips serão fixados as terças 
metálicas através de parafusos autoperfurantes. 

Para a pintura, a tinta a pó utilizada deverá possuir uma resina de poliéster de alto 
desempenho, devido à forte incidência de raios solares. O alumínio deverá ser limpo e 
receberá uma camada de conversão amarela (cromatização), seca ao ar ou em estufa, 
a uma temperatura máxima de 60ºC; através de pistolas especiais, a tinta a pó é 
carregada eletrostaticamente. 

Seguir rigorosamente o detalhamento e orientações do fabricante. 

3.1.1.3 Recebimento 

A instalação deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 
materiais, ferramentas e mão-de-obra, necessários à colocação das telhas, incluindo 
acessórios de fixação, andaimes, limpeza e testes para verificação da perfeita 
instalação e estanqueidade. 

Deverão ser obedecidos os recobrimentos mínimos recomendados pelo fabricante. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, a 
vedação entre as telhas e o acabamento final em conformidade com o projeto.  

3.1.1.4 Medição 

A medição será efetuada pela área executada em m2. 
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3.1.2 Rufos (03.01.420) 

3.1.2.1 Rufos Chapéus (03.01.420.01/03.01.420.02/03.01.420.03) 

3.1.2.1.1 Materiais 

Rufos chapéus em placas compostas por duas chapas de alumínio de 0,5mm de 
espessura e um núcleo central de Polietileno maciço, tendo uma espessura final de 
4mm na cor cinza escovado, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, larguras 
variáveis para arremate das platibandas, conforme detalhes em projeto e descritos 
abaixo. Referência Alucobond – cor Silver Metallic 500 ou equivalente técnico. As 
placas serão fixadas em perfis “U” de alumínio anodizado natural, nas dimensões de 
1”x1”x1/8”, chumbadas nas platibandas ou parafusadas nas estruturas metálicas. 

Largura dos rufos chapéus: 

 Rc1= 43cm (entre os eixos 08A ao 1 e 18 ao 41/F, no eixo E1, eixo 02A, eixo 
31 entre C1 e E, eixo 36 entre F e D e  no eixo 41); (03.01.420.01) 

 Rc2= 38cm (entre os eixos 02A ao 01/C1, 18 ao 19/C1 e 24 ao 31/C1); 
(03.01.420.02) 

 Rc3= 72cm (entre os eixos 31 ao 41/C1); (03.01.420.03) 

 Rc4= 46cm (pontes – trecho em concreto-eixo G ); (03.01.420.03) 

 Rc5= 44cm (pontes – trecho em concreto-eixo G ); (03.01.420.03) 

 Rc6= 30cm (pontes fixas); (03.01.420.03) 

 Rc7= 35cm (pontes fixas); (03.01.420.03) 

 Rc8= 50cm (pontes fixas); (03.01.420.03) 

3.1.2.1.2 Execução 

Os rufos serão dobrados nas dimensões necessárias conforme indicados em projeto e 
deslocados para os locais de instalação, sendo rebitados nos perfis de alumínio ou 
estruturas metálicas. Serão utilizados para arremates das platibandas, conforme 
projeto. 

Para evitar diferenças de reflexão, as placas compostas de alumínio têm de ser 
montadas na mesma direção. Na utilização de placas de diferentes unidades de 
produção podem surgir desvios nas cores. Para garantir um tom uniforme, a 
encomenda deve conter tudo o que for necessário para o projeto. 

Para evitar resíduos de cola sobre a superfície da placa devido à radiação UV, a 
película de proteção deve ser removida o mais rapidamente possível depois da 
montagem das placas. 

As películas de proteção e superfícies das placas não devem ser marcadas com tinta, 
fitas adesivas ou autocolantes, pois os solventes ou amaciadores podem ser 
agressivos para as superfícies. 

3.1.2.1.3 Recebimento 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.1.2.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área executada, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.1.2.2 Rufos em alumínio (03.01.420.04) 

3.1.2.2.1 Materiais 

 Rufos em alumínio pintado, nas dimensões de 30cm de largura e comprimento 
variável, espessura de 1mm, acabamento em pintura eletrostática, na cor branca 
(RAL 9003). Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico.  

3.1.2.2.2 Execução 

Os rufos serão montados nas coberturas através de perfis “Z”, sem utilização de 
parafusos ou rebites. Serão utilizados para arremates laterais de telha, conforme 
projeto. 

Para a pintura, a tinta a pó utilizada deverá possuir uma resina de poliéster de alta 
performance, devido à forte incidência de raios solares. O alumínio deverá ser limpo e 
receberá uma camada de conversão amarela (cromatização), seca ao ar ou em estufa, 
a uma temperatura máxima de 60ºC; através de pistolas especiais, a tinta a pó é 
carregada eletrostaticamente. 

3.1.2.2.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.1.2.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área executada (m²) 
ou comprimento, determinado em metros (m). 

3.1.3 Calhas em alumínio (03.01.430) 

3.1.3.1 Materiais 

Calhas em alumínio em dimensões variáveis, conforme indicado em projeto e descrito 
abaixo, na espessura de 1,5mm, com acabamento em pintura eletrostática branca 
(RAL 9003). Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. (03.01.430.01). 

Larguras das calhas em alumínio: 

 L1= 100cm (meio fio desembarque, entre os eixos 18 e 19, 21 e 22, 26 ao 29); 

 L2= 126cm (meio fio ônibus, entre os eixos 18 ao 30/A1). 

 L3= 117cm (conector, eixos 36 ao 41/F); 
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 L4= 210cm (conector, eixos 08A ao 1 e 18 ao 36/F); 

 L5= 124cm (saguão de embarque, entre os eixos 24 ao 31/C e C1); 

 L6= 150cm (saguão de embarque, entre os eixos 02A e 1/C e C1); 

 L7= 109cm (meio fio embarque, entre os eixos 18 ao 20, 23 ao 31);  

 L8= 121cm (meio fio embarque, entre os eixos 31 ao 36); 

 L9= 111cm (meio fio embarque, entre os eixos 18 ao 20, 23 ao 31); 

 L10= 106cm (meio fio embarque, entre os eixos 31 ao 36); 

 L11= 95cm (meio fio embarque , entre os eixos 20 ao 23); 

 L12= 110cm (meio fio desembarque, entre os eixos 20 ao 23); 

 L13= 116cm (meio fio desembarque, entre os eixos 18 ao 30); 

3.1.3.2 Execução 

As calhas terão suporte e fixação por meio de cantoneiras, conforme instruções do 
fabricante. 

Para a pintura, a tinta a pó utilizada deverá possuir uma resina de poliéster de alta 
performance, devido à forte incidência de raios solares. O alumínio deverá ser limpo e 
receberá uma camada de conversão amarela (cromatização), seca ao ar ou em estufa, 
a uma temperatura máxima de 60ºC; através de pistolas especiais, a tinta a pó é 
carregada eletrostaticamente. 

3.1.3.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.1.3.4 Medição 

A medição será efetuada pela área executada em m2. 

3.1.4 Elemento Vazado de Concreto (03.01.440) 

3.1.4.1 Material 

Elemento vazado de concreto, tipo veneziana, dimensões de 39x39x8cm. Referência: 
Neo Rex – Ref. 62B8 ou equivalente técnico. (03.01.440.01) 

3.1.4.2 Execução 

Para o assentamento de elemento vazado, é  utilizado o traço de argamassa traço 
(1:5)  uma (1) porção de cimento e cinco (5) de areia, com juntas de 1,0cm. As juntas 
de ligação entre o elemento e a parede deverão ser uniformes e ter espessura de 
1,0cm. 

O assentamento dos elementos vazados de concreto é como nas alvenarias 
convencionais de vedação. No assentamento de apenas uma  peça  em abertura de  
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parede deverá ser  estendida uma  camada de argamassa na parte inferior da abertura, 
nas laterais e na parte superior da peça. 

 A seguir encaixar a peça na abertura observando-se o preenchimento total das juntas 
com argamassa, e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. Nos 
fechamentos que exijam mais de uma peça, estes deverão ser assentados em fiadas 
horizontais consecutivas até o preenchimento do  espaço determinado no projeto. 
Antes de  ser  iniciado o assentamento, deverão ser previamente marcadas e niveladas 
todas as juntas, de maneira a garantir um número inteiro de fiadas. O assentamento 
será iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento vazado sobre 
uma camada de argamassa previamente estendida. 

Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada uma linha que servirá como 
guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. Se a espessura do 
elemento vazado não coincidir com a da parede, o mesmo deverá ser alinhado por uma 
das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede, sendo que tais alinhamentos 
serão feitos de acordo com as indicações detalhadas no projeto. Para alinhamento 
vertical deverá ser utilizado o prumo de pedreiro. 

3.1.4.3 Recebimento 

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, 
compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de 
moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e 
faces planas.  

As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme. Suas 
características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas ABNT.  

A critério da FISCALIZAÇÃO, os blocos serão ensaiados em conformidade com os 
métodos indicados nas normas referenciadas. 

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. 

3.1.4.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área executada, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.1.5 Passarela de Manutenção / Linha de Vida (03.01.450) 

3.1.5.1 Passarela de Manutenção (03.01.450.01) 

3.1.5.1.1 Material 

Passarela para manutenção em aço estrutural com piso em chapa expandida 
galvanizadas a fogo, L=700mm. Em toda a extensão da cobertura com “shed”. 

Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. (03.01.450.01) 

3.1.5.1.2 Execução 
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A instalação deverá ser feita de acordo com as recomendações do fabricante. 

3.1.5.1.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.1.5.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área executada, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.1.5.2 Linha de Vida (03.01.450.02) 

3.1.5.2.1 Material 

Linha de vida no eixo C1 próxima as calhas e da passarela, modelo Travflex constituído 
de pilaretes em aço inox, tensores e cordoalhas, posicionados a cada 5m em toda a 
extensão do telhado conforme descrito acima. Referência: Spanset do Brasil ou 
equivalente técnico. (03.01.450.02) 

3.1.5.2.2 Execução 

O sistema consiste em placas de ancoragem para telhado (extremidade e 
intermediária), adaptador para linha com absorvedor de energia, tensor, indicador de 
tensão e cordoalha, com acabamento em aço inox. A instalação deverá ser feita de 
acordo com as recomendações do fabricante. 

As placas de ancoragem (extremidade e intermediária) em aço inox serão fixadas na 
estrutura de suporte das telhas com parafusos autorroscantes sem a necessidade de 
cortar a chapa, será instalado a cada 5m em toda a extensão do telhado. Em trechos 
onde não houver a possibilidade de instalar as placas de ancoragem serão instalados 
os adaptadores para linha com absorvedor de energia. A cordoalha será em aço inox 
com diâmetro de 8mm e será instalada em toda a extensão do telhado através das 
ancoragens intermediárias até as de extremidade. Conforme a orientação do fabricante 
serão instalados os tensores e indicadores de tensão. 

3.1.5.2.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.1.5.2.4 Medição 

A medição para o recebimento dos serviços será efetuada por unidade (un.) de linha de 
vida efetivamente instalada. 

3.2 PAREDES (03.01.100) 

3.2.1 Alvenaria de Blocos de Concreto (03.01.110) 
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3.2.1.1 Materiais  

Alvenaria de blocos de concreto nas seguintes dimensões para execução de alvenarias 
de vedação internas e externas: 

 09cmx19cmx39cm (03.01.110.01) 

 14cmx19cmx39cm (03.01.110.02) 

 19cmx19cmx39cm (03.01.110.03) 

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, 
compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de 
moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e 
faces planas.  

As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme. Suas 
características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas ABNT  

A critério da FISCALIZAÇÃO, os blocos serão ensaiados em conformidade com os 
métodos indicados nas normas referenciadas. 

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. 

Referência: Bauth ou equivalente técnico. 

3.2.1.2 Execução 

O assentamento dos componentes deverá ser executado com juntas de amarração. Na 
execução de juntas a prumo, é obrigatória a utilização de armaduras longitudinais, 
situadas na argamassa de assentamento, distanciadas 60 cm, na altura. Recomenda-
se chapiscar a face da estrutura (lajes, vigas e pilares) que ficar em contato com a 
alvenaria. 

Não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos nem executá-los com muita 
altura de uma só vez. A alvenaria apoiada em alicerces será executada no mínimo 24h 
após a impermeabilização deles. 

Os blocos deverão ser protegidos contra a umidade e nunca ser molhados antes da 
execução. As paredes de alvenaria serão levantadas com faces em prumo e alinhadas 
verticalmente com blocos assentados com uma porção de argamassa ou carreira de 
argamassa, e no alinhamento de baixo até o topo da parede e com juntas solidamente 
preenchidas com argamassa. 

A argamassa de assentamento deve ser de cimento e areia peneirada, fluída, no traço 
1:3, em volume com espessura de 10 a 15 mm.  

As peças serão empurradas no lugar, comprimindo para fora todas as bolsas de ar e 
assegurando o preenchimento com massa no meio. Fendas, bolsas, e outras quebras 
na construção da alvenaria deverão ser feitas onde indicado ou solicitado. Os blocos 
serão assentados com o início da carreira de forma a definir com cuidado espaços, 
aberturas de portas e janelas e para servir como guia de outros percursos. Espaços ao 
redor de estruturas das esquadrias metálicas serão preenchidos solidamente com 
argamassa. Perfuração, cortes, ajustes e remendos para acomodar o trabalho de 
outros, serão executados conforme indicado em projetos estruturais, elétricos e outros. 
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O trabalho inacabado será retomado um passo atrás para se juntar com a nova 
operação; dentear não será aceito, ao menos que seja aprovado previamente.  

Qualquer alteração na posição dos blocos deverá ser feita antes da argamassa 
endurecer. Se houver necessidade de retoques, estes deverão ser feitos após a 
argamassa ter endurecido, a junta deve ser quebrada a uma profundidade de cerca de 
12 mm e depois da junta ter sido quebrada ela deve ser completamente molhada. 
Enquanto a junta estiver molhada o retoque deverá ser feito com argamassa fresca.  

Quando a alvenaria for revestida, o excesso de argamassa das juntas deverá ser 
somente recolhido com a colher de pedreiro, raspando-a na superfície dos blocos, 
evitando-se assim que manche sua textura original.  

As partes superiores das paredes não estando em execução deverão ser cobertas com 
uma lona a prova d’água para garantir o trabalho. Nenhuma parte será elevada mais 
que um metro sobre partes adjacentes, exceto com a aprovação do contratante. 
Andaimes serão inspecionados regularmente, e deverão ser amplamente fortes, bem 
firmes, e seguramente fixados na posição. Sobrecarregamento de andaimes não serão 
permitidos. 

Durante a execução das alvenarias deverão ser tomados os cuidados de prever: 

 Amarrações no encontro de paredes com pilares 

 Chumbadores para batentes e rodapés 

 Rasgos para canalizações 

Todos os vãos previstos para esquadrias terão vergas na face superior. 

Os tacos para fixação de batentes deverão ser chumbados na alvenaria com 
argamassa de cimento e areia 1:3, durante a elevação das paredes ou, posteriormente, 
desde que se deixe nas mesmas, os vazios correspondentes. Os tacos deverão ser de 
canela, chanfrados e pintados com impermeabilizantes. 

Todas as juntas das superfícies de concreto e alvenaria aparente serão revolvidas caso 
tenham uma profundidade não inferior a 13 mm e então calafetadas com um material 
vedante, tipo junta Jeene ou equivalente técnico. 

A limpeza da alvenaria de blocos aparentes deverá ser executada removendo os 
excessos de argamassa, sujeira, e manchas, usando uma solução de 5 % de ácido 
muriático e água, ou sabão em pó aplicado com escovas. A alvenaria deverá ser 
enxaguada com água para a limpeza final. Todos os danos e defeitos deverão ser 
cortados e recolocados com novos materiais, e as juntas serão refeitas onde 
necessário, para deixar em condição satisfatória para aprovação. O mesmo tipo e cor 
de argamassa deverão ser usados nas correções de acordo com o trabalho original. 

Todas as alvenarias deverão ser protegidas de danos até a completa aceitação do 
trabalho. A reexecução de trabalhos danificados será de responsabilidade da 
CONTRATADA e tais reparos de trabalho deverão ser informados anteriormente ao 
contratante, às expensas da CONTRATADA. 

3.2.1.3 Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo 
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e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, em 
conformidade com o projeto.  

3.2.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área de alvenaria 
executada, determinada em metros quadrados (m²). 

3.2.1.5 Normas e Práticas Complementares 

A execução de serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e do INMETRO; 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA 

3.3 ESQUADRIAS (03.01.200) 

3.3.1 Sistema Structural Glazing (03.01.270) 

3.3.1.1 Sistema Structural Glazing – Vidro  

3.3.1.1.1 Materiais 

 Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto 
composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado na cor 
branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone 
estrutural na face externa, instalado onde indicado em projeto. Referência: 
ALCOA ou equivalente técnico. (Ver item 3.4.VIDROS para especificação dos 
vidros referentes aos fechamentos verticais) (03.01.270.01) 

Para os caixilhos: C004, C006, C007, C027, C028, C029, C103, C126 e elevadores 
panorâmicos. 

 Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto 
composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado na cor 
branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone 
estrutural na face externa, instalado sobre estrutura metálica conforme indicado 
em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. (Ver item 3.4.VIDROS 
para especificação dos vidros referentes as coberturas). (03.01.270.01) 

Utilização: nas coberturas dos meios fios e nos sheds da cobertura nos saguões. 

Para os caixilhos: C135, C136, C137, C138 a C146. 

 Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto 
composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado na cor 
preta, que suportam a fixação de vidros comuns e de alumínio composto na face 
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externa, conforme indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente 
técnico. (Ver item 3.4.VIDROS para especificação dos vidros comuns e item 
3.6.2.6.REVESTIMENTOS para especificação do alumínio composto). 
(03.01.270.01) 

Utilização: na fachada do lado terra. 

 Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto 
composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado na cor 
preta, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone 
estrutural na face externa, instalado onde indicado em projeto. Referência: 
ALCOA ou equivalente técnico. (Ver item 3.4.VIDROS para especificação dos 
vidros referentes aos fechamentos verticais). (03.01.270.02) 

Para os caixilhos: C107 e C108.  

 

3.3.1.2 Sistema Structural Glazing com Poliuretano- Vidro (03.01.270.03) 

3.3.1.2.1 Materiais 

 Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto 
composto de perfis internos de alumínio preenchidos com poliuretano, com 
acabamento anodizado na cor branca, que suportam a fixação de vidros 
laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, instalado onde 
indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. (Ver item 
3.4.VIDROS para especificação dos vidros referentes aos fechamentos 
verticais).  

Para os caixilhos: C114, C115 e C116. (03.01.270.03.01) 

3.3.1.3 Sistema Structural Glazing – Veneziana (03.01.270.04) 

3.3.1.3.1 Materiais 

 Sistema de fechamento vertical que consiste em um conjunto composto de 
perfis internos de alumínio que suportam a veneziana fixa com ventilação, 
ambos em alumínio com acabamento anodizado na cor branco, instalado onde 
indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. 
(03.01.270.04.01) 

Para os caixilhos: C117. (03.01.270.04.01) 

3.3.1.4 Ferragens 

As ferragens a serem instaladas deverão obedecer às indicações e especificações do 
projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente 
com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.  

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do 
fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada 
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pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos 
necessários à instalação nas esquadrias. 

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de 
modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

O sistema incluirá todos os elementos necessários à perfeita materialização do 
conjunto, tais como, montantes, rodapés, rodatetos com cortineiros para persianas, 
peitoris e soleiras, gaxetas, ferragens, barreira contra fogo, fixações e arremates em 
geral. 

Deverá ser efetuada a mestragem de chaves por grupos de portas. Todas as chaves 
deverão ser fornecidas em 2 unidades. 

3.3.1.5 Execução 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 
indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos 
fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. 

As esquadrias serão instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aço, 
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e 
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de 
alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. 
As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou 
marcos. 

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros 
ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 
5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure 
plasticidade permanente. 

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de 
vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e 
obras, por ocasião da limpeza final e recebimento. 

A aplicação do silicone deverá ser executada em local isolado, fresco e ventilado, com 
temperatura ideal do local de trabalho inferior a 32°C e nunca na exposição ao sol 
diretamente. 

Os substratos deverão ser limpos com pano que não solte fiapos, embebido de um dos 
solventes indicados pelo fabricante, diferentemente para vidro, alumínio anodizado e 
alumínio pintado. 

A selagem estrutural com selante bicomponente deve ser executada somente com 
máquinas apropriadas para isso. O excesso não deverá ser retirado com panos com 
álcool ou solvente, pois o líquido em contato com o selante poderá provocar a 
formação de bolhas neste. 

O conjunto deverá suportar as cargas de vento sobre a estrutura, calculadas para a 
região nordeste do país. 

 O projeto executivo deverá levar em conta a dilatação térmica e deverá prever a 
existência de dispositivos para absorção das flechas decorrentes de eventuais 
movimentos da estrutura, de modo a assegurar a indeformabilidade do conjunto e o 
perfeito funcionamento das partes móveis. 
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Quando utilizadas peças de aço justapostas a peças de alumínio, o fornecedor deverá 
especificar tratamento especial de forma a neutralizar a possibilidade de corrosão 
galvânica. 

Os parafusos aparentes serão em aço inox austenítico e os restantes em aço zincado, 
liga de alumínio do grupo A1, Mg e Cr, endurecidos por tratamento térmico e latão 
cromado ou oxidado eletroliticamente. 

3.3.1.6 Armazenagem 

Após a selagem, os quadros deverão ser armazenados na posição horizontal 
separados em gaveteiros e recobertos com plástico de forma a protegê-los da poeira.  

No caso de uso de selantes bicomponentes, o período de secagem é de 24hs, 
independente das dimensões da junta de silicone. Para selantes monocomponentes, o 
período de cura é de 1mm por dia, podendo variar conforme a temperatura e a 
umidade relativa do ar da região onde se encontra. 

3.3.1.7 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 
as dimensões e o formato, a vedação e o acabamento, em conformidade com o 
projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a 
colocação das ferragens e elementos de fixação.  

3.3.1.8 Medição 

A medição dos serviços será efetuada pela sua área, determinada em metros 
quadrados (m2). 

3.3.1.9 Normas complementares 

NBR 10821 - Caixilhos para edificação - Janelas – Especificação 

NBR 6485 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - 
Verificação da penetração de ar - Método de Ensaio 

NBR 6486 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - 
Verificação da estanqueidade à água - Método de Ensaio 

NBR 6487 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - 
Verificação do comportamento quando submetido a cargas uniformemente distribuídas 
- Método de Ensaio 

NBR 7202/82 – Desempenho de janela de alumínio em edificação de uso residencial e 
comercial. 

3.3.2 Fachada-Cortina (03.01.280) 

3.3.2.1 Material 

Onde indicado em projeto será instalado um sistema de fechamento vertical tipo 
fachada-cortina que consiste em um conjunto composto de perfis de alumínio com 
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acabamento anodizado na cor preta seguindo padrão existente e vidro. Referência: 
Alcoa ou equivalente técnico. Ver item 3.4.VIDROS para especificação dos vidros 
referentes aos fechamentos verticais.(03.01.280.01) 

Para caixilhos: C003, C011, C012, C013, C015, C017, C025, C034 a C037, C041 a 
C069, C075 a C085, C088, C089, C097 a C101, C110, C111, C118, C122, C124, 
C125, C127, C128, C129, C130 e C147. 

Onde indicado em projeto será instalado um sistema de fechamento vertical tipo 
fachada-cortina que consiste em um conjunto composto de perfis de alumínio com 
acabamento anodizado na cor branca. Referência: Alcoa ou equivalente técnico. Ver 
item 3.4.VIDROS para especificação dos vidros referentes aos fechamentos 
verticais.(03.01.280.01) 

Para caixilhos: C113. 

3.3.2.2 Ferragens 

As ferragens a serem instaladas deverão obedecer às indicações e especificações do 
projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente 
com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.  

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do 
fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada 
pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos 
necessários à instalação nas esquadrias. 

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de 
modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

O sistema incluirá todos os elementos necessários à perfeita materialização do 
conjunto, tais como, montantes, rodapés, rodatetos com cortineiros para persianas, 
peitoris e soleiras, gaxetas, ferragens, barreira contra fogo, fixações e arremates em 
geral. 

Deverá ser efetuada a mestragem de chaves por grupos de portas. Todas as chaves 
deverão ser fornecidas em 2 unidades. 

3.3.2.3 Execução 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 
indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos 
fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. 

As esquadrias serão instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aço, 
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e 
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de 
alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. 
As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou 
marcos. 

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros 
ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 
5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure 
plasticidade permanente. 
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Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de 
vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e 
obras, por ocasião da limpeza final e recebimento. 

A aplicação do silicone deverá ser executada em local isolado, fresco e ventilado, com 
temperatura ideal do local de trabalho inferior a 32°C e nunca na exposição ao sol 
diretamente. 

Os substratos deverão ser limpos com pano que não solte fiapos, embebido de um dos 
solventes indicados pelo fabricante, diferentemente para vidro, alumínio anodizado e 
alumínio pintado. 

A selagem estrutural com selante bicomponente deve ser executada somente com 
máquinas apropriadas para isso. O excesso não deverá ser retirado com panos com 
álcool ou solvente, pois o líquido em contato com o selante poderá provocar a 
formação de bolhas neste. 

O conjunto deverá suportar as cargas de vento sobre a estrutura, calculadas para a 
região nordeste do país. 

 O projeto executivo deverá levar em conta a dilatação térmica e deverá prever a 
existência de dispositivos para absorção das flechas decorrentes de eventuais 
movimentos da estrutura, de modo a assegurar a indeformabilidade do conjunto e o 
perfeito funcionamento das partes móveis. 

Quando utilizadas peças de aço justapostas a peças de alumínio, o fornecedor deverá 
especificar tratamento especial de forma a neutralizar a possibilidade de corrosão 
galvânica. 

Os parafusos aparentes serão em aço inox austenítico e os restantes em aço zincado, 
liga de alumínio do grupo A1, Mg e Cr, endurecidos por tratamento térmico e latão 
cromado ou oxidado eletroliticamente. 

3.3.2.4 Armazenagem 

Após a selagem, os quadros deverão ser armazenados na posição horizontal 
separados em gaveteiros e recobertos com plástico de forma a protegê-los da poeira.  

No caso de uso de selantes bicomponentes, o período de secagem é de 24hs, 
independente das dimensões da junta de silicone. Para selantes monocomponentes, o 
período de cura é de 1mm por dia, podendo variar conforme a temperatura e a 
umidade relativa do ar da região onde se encontra. 

3.3.2.5 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 
as dimensões e o formato, a vedação e o acabamento, em conformidade com o 
projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a 
colocação das ferragens e elementos de fixação. 

O sistema incluirá todos os elementos necessários à perfeita materialização do 
conjunto tais como montantes, rodapés, rodatetos com cortineiros para persianas, 
peitoris e soleiras, gaxetas, ferragens, barreira contra fogo, fixações e arremates em 
geral. 
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3.3.2.6 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.3.2.7 Normas complementares 

NBR 10821 - Caixilhos para edificação - Janelas – Especificação 

NBR 6485 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - 
Verificação da penetração de ar - Método de Ensaio 

NBR 6486 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - 
Verificação da estanqueidade à água - Método de Ensaio 

NBR 6487 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - 
Verificação do comportamento quando submetido a cargas uniformemente distribuídas 
- Método de Ensaio 

NBR 7202/82 – Desempenho de janela de alumínio em edificação de uso residencial e 
comercial. 

3.3.3 Caixilhos Fixos (03.01.290) 

3.3.3.1 Caixilhos Fixos – Vidro (03.01.290.01) 

3.3.3.1.1 Material 

Caixilho fixo em alumínio anodizado na cor preta com camadas anódicas de 21µ 
(micra), linha Gold. Referência: Alcoa ou equivalente técnico. Ver item 3.4.VIDROS 
para especificação dos vidros referentes aos fechamentos verticais.  

Para caixilhos: C109. 

3.3.3.2 Caixilhos Fixos – Veneziana (03.01.290.02) 

3.3.3.2.1 Material 

Caixilho fixo em alumínio anodizado na cor preta com camadas anódicas de 21µ 
(micra), para suporte de venezianas fixas em alumínio anodizado na cor preta com 
ventilação, linha Gold. Referência: Alcoa ou equivalente técnico.  

Para caixilhos: C123. 

3.3.3.2.2 Execução 

O fabricante apresentará oportunamente à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, os 
desenhos detalhados de execução. 

Os contramarcos das janelas serão fixados no concreto estrutural ou na alvenaria por 
meio de buchas plásticas, distanciadas entre si de não mais de 80 cm. Referência: 
Fisher ou equivalente técnico. O acabamento dos contramarcos será com guarnição de 
alumínio no mesmo padrão das esquadrias. 
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Nos detalhes de execução, uma vez aprovados pela FISCALIZAÇÃO, só poderão ser 
utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e às amostras 
apresentadas pelo fornecedor. 

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de 
estanqueidade por meio de jato de mangueira d’água sob pressão. Todas as 
esquadrias de alumínio serão seladas internamente com silicone em atendimento a 
norma NBR 7202/82, referente a testes de permeabilidade ao ar, estanqueidade e 
carga de ventos. 

Para impedir a penetração de água entre os caixilhos e a alvenaria, os vãos serão 
preenchidos com silicone. 

As gaxetas utilizadas nas esquadrias serão de neoprene. 

3.3.3.2.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 
as dimensões e o formato, a vedação e o acabamento, em conformidade com o 
projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a 
colocação das ferragens e elementos de fixação.  

3.3.3.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.3.4 Maxim-ar (03.01.300) 

3.3.4.1 Material 

Caixilho em alumínio anodizado na cor preta com camadas anódicas de 21µ (micra), 
linha Gold, com sistema de abertura maxim-ar. Referência: Alcoa ou equivalente 
técnico. Ver item 3.4.VIDROS para especificação dos vidros referentes aos 
fechamentos verticais. (03.01.300.01)  

Para caixilhos: C000, C001, C014, C018 e C019. 

3.3.4.2 Execução 

O fabricante apresentará oportunamente à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, os 
desenhos detalhados de execução. 

Os contramarcos das janelas serão fixados no concreto estrutural ou na alvenaria por 
meio de buchas plásticas, distanciadas entre si de não mais de 80 cm. Referência: 
Fisher ou equivalente técnico. O acabamento dos contramarcos será com guarnição de 
alumínio no mesmo padrão das esquadrias. 

Nos detalhes de execução, uma vez aprovados pela FISCALIZAÇÃO, só poderão ser 
utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e às amostras 
apresentadas pelo fornecedor. 
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Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de 
estanqueidade por meio de jato de mangueira d’água sob pressão. Todas as 
esquadrias de alumínio serão seladas internamente com silicone em atendimento a 
norma NBR 7202/82, referente a testes de permeabilidade ao ar, estanqueidade e 
carga de ventos. 

Para impedir a penetração de água entre os caixilhos e a alvenaria, os vãos serão 
preenchidos com silicone. 

As gaxetas utilizadas nas esquadrias serão de neoprene. 

3.3.4.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.3.4.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.3.5 Portas Automáticas (03.01.310) 

3.3.5.1 Materiais 

 Portas automáticas anti-pânico: Conjunto composto por quatro folhas anti-
pânico, sendo as duas folhas centrais automáticas deslizantes em alumínio 
anodizado e complemento em caixilhos fixos de fechamento em alumínio 
anodizado, cor e dimensões conforme projeto. Referência: Dorma ou 
equivalente técnico. Vidros conforme item 3.4.VIDROS (03.01.310.01) 

Para caixilhos: C004, C006, C007, C027, C028 e C126. 

 Portas automáticas: Conjunto composto por duas folhas automáticas 
deslizantes em alumínio anodizado, cor e dimensões conforme projeto. 
Referência: Dorma ou equivalente técnico. Vidros conforme item 3.4.VIDROS. 
(03.01.310.02)  

Para caixilhos: C003, C034, C036, C037 e C099. 

Para verificação da necessidade de instalação de controle de acesso, consultar o 
conjunto de documentos da disciplina de eletrônica.  

Ferragens, guarnições e dobradiças fazem parte do conjunto e estão inclusas no 
fornecimento das portas seguindo referências do fabricante. 

3.3.5.2 Características Técnicas 

Sistema de acionamento eletro-mecânico; 

Módulo de comando microprocessado; 

Motor redutor DC com supressão de interferência e encoder; 

Cabo de ligação à rede 220V/1F/60Hz, com aterramento; 
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Sistema antipânico;  

Chave programadora para 3 posições; 

Fotocélula lateral de segurança; 

Detectores de movimento tipo com controle remoto para ajustes; 

Roldanas duplas para portas para peso máximo de 100 kg por folha; 

Folhas de porta encaixilhada (tipo 42 da Alcoa) com vidro conforme item 3.4.VIDROS. 

Referência: Dorma, ou equivalente técnico. 

3.3.5.3 Execução 

A montagem das portas automáticas deverá ser realizada de acordo com as melhores 
práticas de montagem existentes e de acordo com a prática e experiência do 
fabricante, que deverá acompanhar e posteriormente aprovar os serviços 
complementares de responsabilidade da CONTRATANTE. 

A montagem deverá ser executada de acordo com as marcações feitas na fábrica, 
devendo os equipamentos enviados da fábrica com as unidades completas, verificados, 
reajustados e realinhados antes da montagem final. 

Todos os equipamentos, após definitivamente montados na obra, serão submetidos a 
ensaios de funcionamento. 

Será verificado se todos os seus componentes (elétricos ou mecânicos) trabalham sob 
condições normais de operação, definidas naqueles documentos ou em normas 
técnicas aplicáveis. 

Serão verificados o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, 
proteção, sinalização e automatismo. 

Os resultados desses ensaios deverão corresponder com aqueles obtidos na fábrica.  

Se houver diferença, o equipamento será prontamente reparado, ficando os custos de 
reparos e transportes devidos à rejeição nos ensaios de campo por conta do fabricante. 

O fabricante deverá fornecer todos os certificados correspondentes aos testes e 
ensaios não destrutivos e referentes à qualidade dos materiais empregados, como 
teste de tração, “magnaflux”, líquidos penetrantes, raios-X, alívio de tensões, 
composições químicas, propriedades mecânicas etc. 

3.3.5.4 Recebimento 

Ao final da inspeção e correções, a FISCALIZAÇÃO emitirá o certificado de aceitação 
para cada unidade liberando-as para a entrada em operação assistida pela 
CONTRATADA. 

3.3.5.5 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.3.6 Portas Corta-Fogo (03.01.210) 
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3.3.6.1 Materiais 

Portas Corta-fogo de abrir, 1 folha, classe de resistência ao fogo de 90 minutos, classe 
P90, com revestimento em chapa de aço galvanizado, com batentes fabricados em 
chapa de aço galvanizado natural, reforços para as dobradiças, núcleo em material 
isolante e tratamento a base de primer epóxi com pintura em tinta esmalte na cor 
branca, modelo PCF Master II, com os seguintes acessórios: 

 Dobradiças retas em aço com molas reguláveis, simétrica (direita ou esquerda); 

 Fechadura de sobrepor em aço, maçaneta alavanca e lingüeta em aço 1045 
zincada; 

 Barra antipânico, modelo 800H (touch bar), atendendo a NBR 11785 para 
portas de 01 folha com travamento horizontal. 

Referência EGK ou equivalente técnico. 

As portas que terão essa especificação serão: 

 PC01 - 0,90x2,10m. (03.01.210.01) 

 PC02 - 0,90x2,50m. (03.01.210.02) 

Portas Corta-fogo de abrir, 2 folhas, classe de resistência ao fogo de 90 minutos, 
classe P90, com revestimento em chapa de aço galvanizado, com batentes fabricados 
em chapa de aço galvanizado natural, reforços para as dobradiças, núcleo em material 
isolante e tratamento a base de primer epóxi com pintura em tinta esmalte na cor 
branca, modelo PCF Master II, com os seguintes acessórios: 

 Dobradiças retas em aço com molas reguláveis, simétrica (direita ou esquerda); 

 Fechadura de sobrepor em aço, maçaneta alavanca e lingüeta em aço 1045 
zincada; 

 Barra antipânico, modelo 800V (touch bar), atendendo a NBR 11785 para 
portas de 02 folhas com travamento vertical (superior e inferior); 

 Selecionador de fechamento em portas duplas, permitindo a seleção correta de 
fechamento das folhas; 

Referência EGK ou equivalente técnico. 

As portas que terão essa especificação serão: 

 PC03 - 1,60x2,10m, sendo cada uma das folhas de 0,80x2,10m cada. 
(03.01.210.03) 

 PC04 - 1,80x2,10m, sendo cada uma das folhas de 0,90x2,10m cada. 
(03.01.210.04) 

Para verificação da necessidade de instalação de controle de acesso, consultar o 
conjunto de documentos da disciplina de eletrônica.  

3.3.6.2 Execução 

O fabricante apresentará oportunamente à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, os 
desenhos detalhados de execução. 
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3.3.6.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 
as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, em 
conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes 
móveis e a colocação das ferragens.  

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.3.6.4 Medição 

A medição para o recebimento dos serviços será efetuada por unidade (un.) de porta 
efetivamente instalada. 

3.3.7 Portas de Madeira (03.01.220) 

3.3.7.1 Materiais 

Portas em madeira compensada lisa, esp. 3,5cm com batentes em cedrinho/pinho ou 
canela e guarnições 5x2cm em cedro/ imbuia ou jequitibá, conforme descrição na 
tabela Sinapi. Os acabamentos descritos configuram os padrões para cada código de 
esquadria: 

 PM02 - Porta de abrir 0,70x2,10m, com bandeira fixa de 0,70x0,40m em 
madeira com folha de compensado naval revestidas com laminado melamínico 
texturizado,cor gelo, esp=3,5cm. Referência FORMICA ou equivalente técnico. 
(03.01.220.02) 

 PM03 - Porta de abrir 0,80x2,10m, com bandeira fixa de 0,80x0,40m em 
madeira com folha de compensado naval revestidas com laminado melamínico 
texturizado,cor gelo, esp=3,5cm. Referência FORMICA ou equivalente técnico. 
(03.01.220.03) 

 PM04 - Porta de abrir 0,90x2,10m, com bandeira fixa de 0,90x0,40m em 
madeira com folha de compensado naval revestidas com laminado melamínico 
texturizado, cor gelo, esp=3,5cm, barra de apoio (puxador horizontal) para 
portadores de necessidades especiais, chapa metálica anti-impacto, em aço inox 
escovado, AISI 304 – USG nº14 (e=1,98mm), nas dimensões de 90x40cm, para 
proteção inferior da porta e mola aérea. Referência do revestimento da porta: 
FORMICA ou equivalente técnico. Referência da barra de apoio: Deca – Linha 
Conforto 2305 C, acabamento cromado, ou equivalente técnico. Referência da 
mola: Dorma ou equivalente técnico. (03.01.220.04) 

 PM06 - Porta dupla de abrir 1,60x2,10m (duas folhas de 0,80m cada), com 
bandeira fixa de 1,60x0,40m em madeira com folha de compensado naval 
revestidas com laminado melamínico texturizado, cor gelo, esp=3,5cm. 
Referência FORMICA ou equivalente técnico. (03.01.220.06) 

 PM07 - Porta dupla de abrir 1,80x2,10m (duas folhas de 0,90m cada), com 
bandeira fixa de 1,80x0,40m em madeira com folha de compensado naval 
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revestidas com laminado melamínico texturizado, cor gelo,  esp=3,5cm. 
Referência FORMICA cor a definir ou equivalente técnico. (03.01.220.07) 

 PM08 - Porta dupla de abrir 2,00x2,10m (duas folhas de 1,00m cada), com 
bandeira fixa de 2,00x1,00m em madeira com folha de compensado naval 
revestidas com laminado melamínico texturizado, cor gelo,  esp=3,5cm e uma 
barra antipânico em cada folha. Referência: FORMICA cor a definir ou 
equivalente técnico. (03.01.220.08) 

 PM09 - Porta dupla de abrir 2,00x2,10m (duas folhas de 1,00m cada), em 
madeira com folha de compensado naval revestidas com laminado melamínico 
texturizado, cor gelo,  esp=3,5cm. Referência FORMICA cor a definir ou 
equivalente técnico. (03.01.220.09) 

 PM10 - Porta dupla de abrir 2,00x2,10m (duas folhas de 1,00m cada), com 
bandeira fixa de 2,00x0,40m em madeira com folha de compensado naval 
revestidas com laminado melamínico texturizado, cor gelo,  esp=3,5cm. 
Referência FORMICA cor a definir ou equivalente técnico. (03.01.220.10) 

Para verificação da necessidade de instalação de controle de acesso, consultar o 
conjunto de documentos da disciplina de eletrônica. 

Ferragens, guarnições e dobradiças inclusas no fornecimento das portas. 

3.3.7.2 Execução 

Todas as peças de madeira receberão a aplicação de imunizante incolor para madeiras 
aparelhadas. Referência: Vedacit - Penetrol ou equivalente técnico. 

A instalação das portas deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 
indicados no projeto fornecido pela INFRAERO. Na colocação, não serão forçadas a se 
acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no 
projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes 
da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das 
peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de 
receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se 
forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com 
massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da 
esquadria. 

Os batentes serão em madeira, tipo cedrinho, e serão instalados por meio de 
elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, 
por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e 
estabilidade do conjunto. As guarnições terão acabamento em cedro e serão fixadas 
aos batentes com pregos sem cabeça, estas terão a largura de 5cm. Os arremates das 
guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados 
em conformidade com os detalhes indicados no projeto. 

A distribuição das ferragens de fixação será feita de modo a impedir a deformação das 
folhas respectivas. As portas serão fixadas aos portais e batentes por meio de 
dobradiças com eixo, bolas e parafusos em aço. O assentamento das ferragens será 
executado com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou 
diferença de nível. 
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3.3.7.3 Ferragens 

As ferragens deverão ser de fabricação La Fonte ou equivalente técnico. As fechaduras 
deverão ter cubo, lingüeta, trinco, chapa-testa, contra-chapa, chaves e acabamento 
cromo-acetinado nas partes aparentes do conjunto. As maçanetas deverão ser de latão 
fundido com seção plana. Os espelhos e rosetas também deverão ser do mesmo 
material ou de laminado. Deverá ser fornecida chave provisória para uso durante a 
obra e chave mestra para todas as fechaduras de cilindro. Segue abaixo os modelos 
das ferragens: 

 Fechadura de embutir – modelo 330 ST com cilindro oval em latão, monobloco 
passante de 5 pinos, com pinos segredos em latão e molas dos pinos em aço 
inox, lingüeta e trinco em latão, chapa testa falsa e trinco reversível, acabamento 
cromado. 

 Maçaneta / Roseta – conjunto 234, linha classic, composto de maçaneta em 
latão, roseta em latão (ref.307). 

 Dobradiças – dobradiça em latão, reforçada com anéis nas dimensões de 
3½x3”, acabamento cromado, utilizando 3 uns. por folha. 

 Fecho – fecho em latão, h=20cm, modelo fecho 400-20cm, horizontal e vertical 
para utilização em portas duplas, acabamento cromado. 

 Mola aérea – os vestiários, sanitários e copas que tiverem portas nos seus 
acessos terão mola aérea com corpo em alumínio e braço de articulação em 
aço, modelo 2012. 

3.3.7.4 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 
as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, em 
conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes 
móveis e a colocação das ferragens.  

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.3.7.5 Medição 

A medição para o recebimento dos serviços será efetuada por unidade (un.) de porta 
efetivamente instalada. 

3.3.8 Portas de Alumínio (03.01.230) 

3.3.8.1 Materiais 

Os conjuntos de portas deverão ser construídos em alumínio anodizado, na cor preta, 

com camadas anódicas de 21 (micra), linha Gold. Referência: ALCOA ou equivalente 
técnico: 

 PL01 - Porta de abrir de 0,80x2,10 m. (03.01.230.01) 
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 PL03 - Porta dupla de abrir de 2,00x2,10m (com duas folhas de 1,00m cada), 
instalada a 0,30m, do chão em alumínio. (03.01.230.03) 

 PL04 - Porta dupla de abrir de 2,00x1,00m (com duas folhas de 1,00m cada), 
instalada a 0,30m do chão em alumínio. (03.01.230.04) 

 PL07 - Porta dupla de abrir de 1,50x2,10m (com duas folhas de 0,75m cada) 
com bandeira fixa de 1,50x0,40m, em alumínio e vidro (ver item 3.4.VIDROS). 
(03.01.230.06) 

 PL08 - Porta dupla de abrir de 1,60x2,10m (com duas folhas de 0,80m cada) 
com bandeira fixa de 1,60x0,40m, em alumínio e vidro (ver item 3.4.VIDROS). 
(03.01.230.07) 

3.3.8.2 Execução 

Os serviços de montagem das esquadrias metálicas deverão ser realizados de acordo 
com as melhores práticas de montagem existentes e de acordo com a prática e 
experiência do fabricante. 

3.3.8.3 Ferragens 

As ferragens deverão ser de fabricação La Fonte ou equivalente técnico. As fechaduras 
deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa, chaves e acabamento 
cromo-acetinado nas partes aparentes do conjunto. As maçanetas deverão ser de latão 
fundido com seção plana. Os espelhos e rosetas também deverão ser do mesmo 
material ou de laminado. Deverá ser fornecida chave provisória para uso durante a 
obra e chave mestra para todas as fechaduras de cilindro. Segue abaixo os modelos 
das ferragens: 

 Fechadura de embutir – fechadura auxiliar para perfil estreito, modelo 1330 
com cilindro oval em latão, monobloco passante de 4 pinos, com 2 avanços de 
lingüeta, trinco reversível, acabamento cromado. 

 Maçaneta / Roseta – conjunto 234, linha classic, composto de maçaneta em 
latão, roseta em latão (ref.307). 

 Dobradiças – dobradiça em latão, reforçada com anéis nas dimensões de 
3½x3”, acabamento cromado, utilizando 3 uns. por folha. 

 Fecho – fecho em latão, h=20cm, modelo fecho 400-20cm, horizontal e vertical 
para utilização em portas duplas, acabamento cromado. 

3.3.8.4 Recebimento 

Serão verificados a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o 
formato, a vedação e o acabamento em conformidade com o projeto. Serão verificados 
igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens e 
elementos de fixação.  

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.3.8.5 Medição 



INFRAERO                                FZ.01/201.92/04435/04                                   FL   33/101   

 

 

 

 

 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.) de 
porta efetivamente instalada. 

3.3.9 Portas de aço (03.01.240) 

3.3.9.1 Material 

 PA01 - Porta de enrolar para vão de 2,65x4,50m em aço galvanizado de 
espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta 
esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico. 
(03.01.240.01) 

 PA02 - Porta de enrolar para vão de 3,00x4,50m em aço galvanizado de 
espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta 
esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico. 
(03.01.240.02) 

 PA03 - Porta de enrolar para vão de 5,00x4,50m em aço galvanizado de 
espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta 
esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico. 
(03.01.240.03) 

 PA04 - Porta de enrolar para vão de 2,90x2,90m em aço galvanizado de 
espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta 
esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico. 
(03.01.240.04) 

 PA05 - Porta de enrolar para vão de 4,20x2,90m em aço galvanizado de 
espessura 0,95mm (#20) em perfis meia cana fechados com pintura em tinta 
esmalte na cor branca. Referência: Nex Brasil ou equivalente técnico. 
(03.01.240.05) 

 PA06 - Porta dupla de abrir de 2,00x2,10m em chapa de aço de espessura 
mínima de USG n° 16 (1,5mm), os batentes serão em chapa de aço de no 
mínimo USG n° 14 e todo o conjunto receberá pintura em tinta esmalte na cor 
branca. (03.01.240.06) 

3.3.9.2 Execução 

A instalação das portas de enrolar deverá seguir as recomendações do fabricante. 

As peças da porta de abrir deverão ser tratadas com banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatizadas à quente. A vedação das juntas deverá ser feita com selante 
à base de silicone indicado pelo fabricante.  

3.3.9.3 Ferragens 

As ferragens deverão ser de fabricação La Fonte ou equivalente técnico. As fechaduras 
deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa, chaves e acabamento 
cromo-acetinado nas partes aparentes do conjunto. As maçanetas deverão ser de latão 
fundido com seção plana. Os espelhos e rosetas também deverão ser do mesmo 
material ou de laminado. Deverá ser fornecida chave provisória para uso durante a 
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obra e chave mestra para todas as fechaduras de cilindro. Segue abaixo os modelos 
das ferragens: 

 Fechadura de embutir – fechadura auxiliar para perfil estreito, modelo 1330 
com cilindro oval em latão, monobloco passante de 4 pinos, com 2 avanços de 
lingüeta, trinco reversível, acabamento cromado. 

 Maçaneta / Roseta – conjunto 234, linha classic, composto de maçaneta em 
latão, roseta em latão (ref.307). 

 Dobradiças – dobradiça em latão, reforçada com anéis nas dimensões de 
3½x3”, acabamento cromado, utilizando 3 uns. por folha. 

 Fecho – fecho em latão, h=20cm, modelo fecho 400-20cm, horizontal e vertical 
para utilização em portas duplas, acabamento cromado. 

 Fechadura para porta de enrolar – fechadura de embutir em zincado branco, 
cilindro com rotor de latão e chaves de latão, caixa da fechadura em aço SAE 
1010, padrão Soprano ou equivalente técnico. 

3.3.9.4 Recebimento 

Serão verificados a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o 
formato, a vedação e o acabamento em conformidade com o projeto. Serão verificados 
igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens e 
elementos de fixação.  

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.3.9.5 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.) de 
porta efetivamente instalada. 

3.3.10 Porta Termoisolante (03.01.250) 

3.3.10.1 Material 

PT01 - Porta dupla de abrir semi-embutida de 2,00x2,20m (com duas folhas de 1,00m 
cada), com folhas e batentes com revestimento em chapa de aço zincado 0,5mm, pré-
pintado na cor branca RAL 9003, com núcleo isolante PUR (poliuretano), com 
retardante a chama classe R1, de massa específica aparente mínima moldada de 38 
kg/m³, tendo coeficiente de condutividade térmica abaixo de 0,023 W/m².k. Chapa 
interna e externa da folha unidas por perfil de PVC para quebra da ponte de frio e 
alojamento da gaxeta de vedação. Ferragens em aço carbono zincadas a fogo, com 
pintura epóxi a pó. Parafusos e arruelas para fixação dos acessórios em aço inox AISI 
304, vedação em borracha elastômero EPDM, sistema de aquecimento no batente e 
soleira coberta por perfil de alumínio. Conjunto dotado de maçanetas e blocos de 
fechamento em alumínio fundido com pintura epóxi a pó, dobradiças “turn-up” em nylon 
com regulagem de altura e corpo em alumínio, com pintura epóxi a pó. Referência: 
Dânica – EC2 ou equivalente técnico. (03.01.250.01) 
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3.3.10.2 Execução 

A instalação deverá ser feita de acordo com as recomendações do fabricante. 

3.3.10.3 Recebimento 

Serão verificados a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o 
formato, a vedação e o acabamento em conformidade com o projeto. Serão verificados 
igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens e 
elementos de fixação.  

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.3.10.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.) de 
porta efetivamente instalada. 

3.3.11 Grades Metálicas (03.01.260) 

3.3.11.1 Material 

G002– Grade em chapa de aço galvanizado e fechamento em tela ondulada de 
abertura 2” e fio 10, pintura em esmalte sintético na cor grafite, nas dimensões de 
1,20x2,10m, conforme detalhe em projeto. Referência da tela: Teciam ou equivalente 
técnico. (03.01.260.01) 

G004– Grade em chapa de aço galvanizado e fechamento em tela ondulada de 
abertura 2” e fio 10, pintura em esmalte sintético na cor grafite, nas dimensões de 
3,26x2,50m, conforme detalhe em projeto. Referência da tela: Teciam ou equivalente 
técnico. (03.01.260.04) 

3.3.11.2 Execução 

A execução deverá ser feita de acordo com os detalhes de projeto, no que diz respeito 
ao seu dimensionamento, funcionamento, localização e instalação.  

Sempre que a FISCALIZAÇÂO julgar necessário, caberá à CONTRATADA apresentar 
uma amostra da peça tipo para ser submetida à aprovação da INFRAERO, antes da 
execução dos serviços. 

Toda e qualquer alteração de dimensões, funcionamento, etc., quando absolutamente 
inevitável, deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÂO. 

Todos os serviços de serralheria deverão ser executados exclusivamente por mão de 
obra especializada, e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a 
resultarem peças rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com 
ligações sólidas e indeformáveis. 

As peças de serralheria deverão ser executadas exclusivamente com material de 
primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento 
de qualquer tipo de defeito de fabricação, ficando vedado o emprego de elementos não 
previstos em projeto ou sobra do aço utilizado para as armaduras de concreto. Serão 
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utilizados perfis em aço galvanizado para a confecção das grades. As intersecções de 
perfis deverão ser sempre executadas por intermédio de cortes, furos e encaixes 
adequados, utilizando-se de ponto de solda exclusivamente para dar rigidez necessária 
à montagem assim obtida. 

Os quadros móveis e os quadros fixos independentes, sempre que possível, deverão 
ser executados com perfil “L” contínuo, perfeitamente esquadrejado e dobrado, com a 
emenda sempre localizada em um dos vértices. 

3.3.11.3 Ferragens 

As ferragens deverão ser de fabricação La Fonte ou equivalente técnico. As fechaduras 
deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa, chaves e acabamento 
cromo-acetinado nas partes aparentes do conjunto. As maçanetas deverão ser de latão 
fundido com seção plana. Os espelhos e rosetas também deverão ser do mesmo 
material ou de laminado. Deverá ser fornecida chave provisória para uso durante a 
obra e chave mestra para todas as fechaduras de cilindro. Segue abaixo os modelos 
das ferragens: 

 Fechadura de embutir – fechadura auxiliar para perfil estreito, modelo 1330 
com cilindro oval em latão, monobloco passante de 4 pinos, com 2 avanços de 
lingüeta, trinco reversível, acabamento cromado. 

 Maçaneta / Roseta – conjunto 234, linha classic, composto de maçaneta em 
latão, roseta em latão (ref.307). 

 Dobradiças – dobradiça em latão, reforçada com anéis nas dimensões de 
3½”x3”, acabamento cromado, utilizando 3 uns. por folha. 

 Fecho – fecho em latão, h=20cm, modelo fecho 400-20cm, horizontal e vertical 
para utilização em portas duplas, acabamento cromado. 

3.3.11.4 Recebimento 

Serão verificados a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o 
formato, a vedação e o acabamento em conformidade com o projeto. Serão verificados 
igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens e 
elementos de fixação.  

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.3.11.5 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.) de 
porta efetivamente instalada. 

3.4 VIDROS (03.01.320) 

3.4.1 Vidros Laminados  

3.4.1.1 Materiais 
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Os acabamentos abaixo descritos configuram os padrões para cada código de vidro 
utilizado. 

 VL1 – Vidro laminado refletivo incolor, espessura 8mm. Referência: Cebrace – 
Reflecta Float ou equivalente técnico. (03.01.320.01) 

Utilização: C000, C001, C014, C018, C019, C025, C064 a C069, C075 a C085, C088, 
C089, C097 a C100, C110, C111, C113, C118, C122, C124, C125, PL07 e PL08 e no 
fechamento dos elevadores panorâmicos. 

 VL2 – Vidro laminado refletivo incolor, espessura 12mm, dois vidros de 6mm 
cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral – PVB - com propriedades 
de proteção solar e de calor. Referência: Cebrace – Reflecta Float incolor ou 
equivalente técnico. Referência da Película: Llumar ou equivalente técnico. 
(03.01.320.02) 

Utilização: C003, C004, C006, C007, C015, C017, C027, C028, C029, C034, C035, 
C036, C037, C041 a C063, C101, C107, C108, C109, C126 a C130 e C147. 

 VL3 – Vidro laminado incolor, espessura 20mm, dois vidros de 10mm cada, 
aderidos entre si por uma película interna de PVB – película polivinil butiral 
incolor. Referência do Vidro: Cebrace – Laminado ou equivalente técnico. 
Referência da Película: Llumar ou equivalente técnico. (03.01.320.03) 

Utilização: Guarda-corpos em vidro e divisórias em vidro (tipo 18). 

 VL4 – Vidro laminado incolor, espessura 12mm, dois vidros de 6mm cada, 
aderidos entre si por um filme de polivinil butiral incolor – PVB, com aplicação 
interna de película decorativa cor branco jateado. Referência do vidro: Cebrace 
Cool Lite KNT ou equivalente técnico. Referência da película de PVB: Llumar ou 
equivalente técnico. Referência da película decorativa: Company film ou 
equivalente técnico. (03.01.320.04) 

Utilização: Sheds da cobertura e cobertura parcial do meio-fio (C135 a C146). 

 VL5 – Vidro comum, tipo float, espessura 4mm, com tratamento em pintura 
especial, em alto brilho, na cor branca. Referência: Cebrace Coverglass ou 
equivalente técnico. (03.01.320.05) 

Utilização: na fachada principal (lado terra), conforme detalhes em projeto. 

 VL6 – Vidro laminado incolor, espessura 8mm, com dois vidros de 4 mm, 
aderidos entre si por uma película interna de PVB – película polivinil butiral 
branca. Referência: Cebrace – Reflecta Float ou equivalente técnico. Referência 
da Película: Llumar ou equivalente técnico. (03.01.320.06) 

Utilização: C011, C012 e C013. 

 VL7 – Vidro laminado refletivo, espessura 12mm, dois vidros de 6mm cada, 
aderidos entre si por um filme de polivinil butiral incolor – PVB. Referência do 
vidro: Cebrace Cool Lite KNT ou equivalente técnico. Referência da película de 
PVB: Llumar ou equivalente técnico. (03.01.320.07) 

Utilização: C103 

 VL8 – Vidro laminado incolor refletivo, espessura 16mm, dois vidros de 8mm 
cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral incolor – PVB. Referência 
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do vidro: Cebrace- Laminado ou equivalente técnico. Referência da película de 
PVB: Llumar ou equivalente técnico. (03.01.320.08) 

Utilização: C114, C115 e C116. 

3.4.1.2 Execução 

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao 
fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de 
espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.  

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras 
e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os 
componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em 
recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros 
permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da 
FISCALIZAÇÃO. 

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através 
de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar 
cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente 
cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de 
encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos 
quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem 
lisas e sem irregularidades. 

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as 
superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho. 

Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão 
definidos e executados na fábrica, em conformidade com as dimensões dos vãos dos 
caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias 
instaladas.  

Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas 
bordas e assentamento das chapas de vidro. 

3.4.1.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedação das 
esquadrias. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

Os vidros deverão ter seu corte limpo e terão as bordas livres de quaisquer danos ou 
defeitos. Essas deverão ser niveladas sem qualquer indicação de retração do PVB. 
Não serão aceitos vidros com diferenças de tonalidade, com embaçamento, irrigação, 
bolhas, pérolas, gotas ou defeitos pontuais na metalização, ondulações, defeitos na 
superfície ou defeitos na laminação. 

3.4.1.4 Medição 
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Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.4.2 Vidros Temperados (03.01.330) 

3.4.2.1 Materiais 

Vidro temperado jateado, espessura 10mm. Referência: Santa Marina Vitrage ou 
equivalente técnico. (03.01.330.01). 

Utilização: Cabines Telefônicas  

3.4.2.2 Execução 

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao 
fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de 
espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.  

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras 
e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os 
componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em 
recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros 
permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da 
FISCALIZAÇÃO. 

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através 
de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar 
cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente 
cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de 
encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos 
quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem 
lisas e sem irregularidades. 

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as 
superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho. 

Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão 
definidos e executados na fábrica, em conformidade com as dimensões dos vãos dos 
caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias 
instaladas.  

Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas 
bordas e assentamento das chapas de vidro. 

3.4.2.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedação das 
esquadrias. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 
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Os vidros deverão ter seu corte limpo e terão as bordas livres de quaisquer danos ou 
defeitos. Essas deverão ser niveladas sem qualquer indicação de retração do PVB. 
Não serão aceitos vidros com diferenças de tonalidade, com embaçamento, irrigação, 
bolhas, pérolas, gotas ou defeitos pontuais na metalização, ondulações, defeitos na 
superfície ou defeitos na laminação. 

3.4.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.4.2.5 Normas e Práticas Complementares  

A execução dos serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e INMETRO: 

NBR 7199 – Projetos e execução de envidraçamentos na construção civil; 

NBR 11706 – Vidros na construção civil; 

NBR14697 – Vidros Laminados; 

NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

3.5 ESPELHOS (03.01.340) 

3.5.1 Materiais 

 Espelho de Cristal Incolor, na espessura de 4mm, bordas bisotadas, nas 
medidas de 1,00x0,85m e 0,95x0,85cm, colocados a 1,05m de altura em relação 
ao piso com botões tipo francês conforme indicado em projeto. Referência: 
Guardian ou equivalente técnico (03.01.340.01). 

 Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 0,65x0,95m, espessura de 
4mm e bordas bisotadas, colocado a 1,05m de altura em relação ao piso, colado 
sobre caixa em MDF e com 10º de inclinação em relação à parede, conforme 
projeto. Referência: Guardian ou equivalente técnico (para sanitário de 
portadores de necessidades especiais) (03.01.340.02). 

 Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 1,00x1,05m, espessura de 
4mm e bordas bisotadas, colocado a 1,05m de altura em relação ao piso, colado 
sobre caixa em MDF, e com 10º de inclinação em relação a parede, conforme 
projeto. Referência: Guardian ou equivalente técnico (para sanitário família) 
(03.01.340.03). 

3.5.2 Execução 
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Os espelhos deverão oferecer resistência à corrosão e proteção contra agentes 
agressores da prata. Deverão possuir alto grau de reflexibilidade e planicidade. A forma 
geométrica das peças, assim como a altura e o tipo de fixação, deverá corresponder 
rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos em projeto e os descritos acima. 

3.5.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.5.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.5.5 Normas  

ABNT NBR 14 696 – Espelhos de Prata 

ABNT NBR 15 198 – Espelhos de Prata – Beneficiamento e Instalação. 

3.6 REVESTIMENTOS (03.01.500) 

3.6.1 Revestimento de Piso (03.01.510) 

3.6.1.1 Lastro de Concreto Magro (03.01.510.01.01) 

3.6.1.1.1 Considerações Gerais 

Sobre solo previamente nivelado e compactado será aplicado um lastro de concreto 
simples, com resistência mínima fck=11 MPa, com espessura de 10cm. Essa camada 
deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações 
embutidas no solo. 

3.6.1.1.2 Execução 

Para a execução do lastro de concreto magro, deverá ser misturada a camada 
superficial de solo (30 a 40 cm) com areia e compactada manual ou mecanicamente. 
Deverá ser colocada uma camada de pedra britada sobre o terrapleno compactado, 
com espessura mínima de 10 cm a 30 cm, dependendo da umidade do terreno.  

Sobre a camada de brita, deverá ser posicionada a armadura em forma de malha, 
dimensionada em função da sobrecarga prevista para o local, as ripas de madeira e, 
finalmente, lançar o concreto.   

O adensamento do concreto deverá ser feito com auxílio de vibrador de imersão ou 
água vibratória, observando-se as recomendações quanto ao uso desses 
equipamentos e o tempo de vibração.  

A espessura do lastro de concreto deverá ter 10 cm, prevendo a existência de juntas 
estruturais a cada 10 metros (no máximo) e juntas de dessolidarização em todo o 
perímetro do piso, nos encontros com muretas, fachadas, etc. O acabamento 
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superficial do lastro deverá ser feito com sarrafeamento e leve desempeno com 
desempenadeira de madeira.  

As juntas estruturais e de dessolidarização deverão ter largura de 10mm a 12mm, 
deverão ser preenchidas com material compreesível (isopor, mangueira de borracha). 
As juntas deverão ser respeitadas em posição e largura, em toda a espessura do 
revestimento, devendo ser vedadas com selante flexível. 

3.6.1.1.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito nivelamento e uniformidade das 
superfícies, bem como os arremates e caimentos para o escoamento das águas 
servidas, em conformidade com as indicações do projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.1.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área revestida, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.2 Contrapiso Desempenado - tipo 5 (03.01.510.01.02) 

3.6.1.2.1 Materiais 

 Contrapiso Desempenado (Fornecimento e execução) e=3cm para 
revestimentos de piso em granito das escadas; 

 Contrapiso Desempenado (Fornecimento e execução) e=5cm para 
revestimentos de piso em granito e porcelanatos; 

 Contrapiso Desempenado (Fornecimento e execução) e=7cm para demais 
revestimentos de piso 

Serão utilizados cimento Portland e areia média, traço volumétrico 1:3, em 
conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211. 

3.6.1.2.2 Execução 

Sobre lastro de concreto será executada uma camada de argamassa para 
regularização.  

Deverão ser executados de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas 
e perfeitamente nivelados. Todos os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 
0,5% em direção a ralos ou portas externas. 

A argamassa deverá ser lançada e espalhada sobre o lastro de brita, em faixas 
longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de réguas de 
madeira ou metálicas. Em áreas extensas deverá ser previsto juntas formando painéis 
de 2x2m até 4x4m, sendo as juntas secas. A superfície final deverá estar nivelada. 

3.6.1.2.3 Recebimento 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.1.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metro quadrado (m²). 

3.6.1.3 Regularização de Base (03.01.510.01.03) 

3.6.1.3.1 Materiais 

Serão utilizados cimento Portland e areia média, em conformidade com as Normas 
NBR 5732 e NBR 7211. 

3.6.1.3.2 Execução 

Sobre o contrapiso serão fixadas e niveladas as mestras niveladoras, previamente 
executadas em argamassa com traço semelhante a ser utilizado, de modo a formar as 
espessuras indicadas em projeto. Seu espalhamento será executado pelas passagens 
de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre as mestras. Deverão ser 
observados todos os caimentos previstos em projeto. Em seguida será aplicada a 
camada de argamassa de regularização, traço 1:3, com espessura de 1cm. O tempo de 
cura será de 7 dias. 

3.6.1.3.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito nivelamento e uniformidade das 
superfícies, bem como os arremates e caimentos para o escoamento das águas 
servidas, em conformidade com as indicações do projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.1.3.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metro quadrado (m²). 

3.6.1.4 Piso em Granito - tipo 2, 3, 4 e 7 (03.01.510.02) 

3.6.1.4.1 Materiais 

 Granito Rosa Iracema, placas de 45,7x45,7cm, acabamento polido e espessura 
igual a 2cm, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. 
Referência: Quartzolit ou equivalente técnico (tipo 2).(03.01.510.02.01). 

 Granito Meruoca Clássico, placas de 45,7x45,7cm, acabamento polido e 
espessura igual a 2cm, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, 
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pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor 
cinza. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico (tipo 3). (03.01.510.02.02). 

 Granito Meruoca Clássico levigado, para as escadas das Salas de Embarque e 
Desembarque, em peças inteiras na medida dos degraus e com 2cm de 
espessura, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm, cor cinza. 
Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. Nos patamares as peças deverão 
ser levigadas e manter a modulação 40x40cm (03.01.510.02.03). 

 Granito Rosa Iracema levigado, para as escadas dos Saguões de Embarque e 
Desembarque, em peças inteiras na medida dos degraus e com 2cm de 
espessura, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm, cor cinza. 
Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. Nos patamares as peças deverão 
ser levigadas e manter a modulação 40x40cm (03.01.510.02.04). 

3.6.1.4.2 Características 

O material deverá apresentar as seguintes características: 

Propriedade Físicas Índices 

Índice de absorção d’água (%) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≤ 0,40 

Densidade aparente seca (kg/m³) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≥ 2560 

Coeficiente de atrito (resistência ao escorregamento) – ABNT-NBR 13818 ≥ 0,8 

Resistência à flexão a três pontos (MPa) – ABNT-NBR 12763 e ASTM C99 ≥ 10,34 

Resistência à flexão a quatro pontos (MPa) – ASTM C880 ≥ 8,27 

Resistência à compressão uniaxial (MPa) – ABNT-NBR 12767 e ASTM C170 ≥ 131,0 

Desgaste abrasivo amsler (mm/1000m) – ABNT-NBR 12042 ≤ 0,7 

Abrasão superficial – Classe PEI – ABNT-NBR 13818 / Anexo E 5 

Resistência à abrasão – ASTM-C241/Granitos ≥ 25 

Deverão ser apresentados os resultados dos ensaios que comprovem os índices 
listados na tabela acima com base nos procedimentos definidos nas Normas 
correspondentes a serem realizados sempre que forem requisitados pela fiscalização.  

Os custos dos ensaios serão de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo fretes, 
seguros, atestados, etc. 

Estes ensaios terão representatividade de um conjunto (4 lotes de 44 pedras de 
50x50cm) para cada 2.000m² de área, sendo que os corpos de prova serão retirados 
aleatoriamente das partidas a serem remetidas para a obra e só serão recebidas após 
a aceitação dos resultados. 

3.6.1.4.3 Execução 

As placas de granito serão de procedência conhecida e idônea, com arestas vivas, 
faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos.  
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O armazenamento e o transporte das placas serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. De 
preferência, as placas serão guardadas em local próximo do assentamento, na posição 
vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo 
e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e demais peças de 
acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente 
com as placas.  

No caso específico da rampa, o revestimento existente deverá ser removido e a base 
preparada conforme segue para receber o acabamento. 

A primeira operação consistirá na preparação da superfície de assentamento, lajes ou 
lastros de concreto, mediante a aplicação de uma argamassa de regularização de 
cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 (conforme item 3.6.1.3.Regularização de 
Base) quando não especificado pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

Sete dias após a preparação da superfície de assentamento, no mínimo, serão 
marcados os níveis de acabamento, mediante a fixação, com argamassa, de cacos de 
cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de aplicação, nas cotas 
indicadas no projeto. Em seguida será iniciado o assentamento das placas utilizando-
se argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado 
pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. A argamassa será preparada e aplicada úmida. 
Deverá ser lançada na área de assentamento das placas e distribuída uniformemente, 
de modo a constituir uma camada sem espaços vazios, de espessura não inferior a 3 
cm.  

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada 
uniforme, sem desníveis entre as placas. As placas serão rigorosamente alinhadas e 
encostadas, de forma obter juntas retas e secas. Após o assentamento, através de leve 
batida sobre as placas, dever-se-á verificar se estas ficaram completamente apoiadas 
sobre a argamassa. Se for ouvido o som característico de “pedra oca”, o serviço deverá 
ser refeito. 

Após a verificação da continuidade, caimento e uniformidade da superfície, arremates 
nas soleiras e juntas, e decorridas quarenta e oito horas após o assentamento, o piso 
será coberto com uma camada de proteção provisória. A cobertura será realizada com 
sacos de estopa ou aniagem e posterior lançamento de gesso em pasta que, uma vez 
solidificada, garantirá a proteção do piso acabado. A camada de proteção será 
removida com água e escova, aplicando-se em seguida cera de acabamento, ao final 
da execução dos serviços e obras. A limpeza final não deverá ser realizada com 
solução de ácido muriático, que ataca a superfície do piso. 

3.6.1.4.4 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e 
uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o 
escoamento das águas pluviais, em conformidade com as indicações do projeto. 

3.6.1.4.5 Medição 
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Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.5 Piso de Borracha - tipo 11 (03.01.510.03) 

3.6.1.5.1 Material 

Piso de borracha, com acabamento liso, em placas de 50x50 cm e espessura de 7mm 
na cor cinza claro, colado sobre contrapiso regularizado. Referência Daud código DL 
0320 ou equivalente técnico. (03.01.510.03.01) 

3.6.1.5.2 Execução 

O piso deverá ser colado sobre base regularizada (conforme item 
3.6.1.3.Regularização de Base) especialmente preparada segundo orientações do 
fabricante e deverá resultar uma superfície plana, sem ondulações e imperfeições. As 
placas serão fixadas justapostas em função das medidas do ambiente. 

Será vedado o trânsito sobre o piso até 72 (setenta e duas) horas após a sua 
execução. A limpeza do piso será realizada com o auxílio de panos, sabão neutro e 
água limpa. 

3.6.1.5.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.1.5.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.6 Porcelanato 60x60cm - tipo 13 (03.01.510.04) 

3.6.1.6.1 Material 

Porcelanato nas dimensões 60x60cm. Referência: Portobello – Linha Marmi, Carrara 
Bianco ANT ou equivalente técnico, com rejunte flexível, a base de epóxi, hidro 
repelente, tratamento antifungo, com 2mm de espessura, cor branco. Referência: 
Quartzolit ou equivalente técnico. (03.01.510.04.01) 

3.6.1.6.2 Execução 

O assentamento do piso porcelanato, de preferência, será iniciado após a conclusão 
das paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os 
contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente. 
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A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a 
fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no 
centro da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa 
de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com desempenadeira de 
aço dentada. 

Sobre a superfície da argamassa, ainda fresca e bastante úmida, será iniciado o 
assentamento do porcelanato. Quando não indicado em projeto, a disposição das 
peças deverá ser planejada em função das características da área de aplicação, a fim 
de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as eventuais 
juntas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no 
caso de juntas de dilatação, soleiras e encontros com outros tipos de pisos.  

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada 
uniforme, sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser 
rigoroso e continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 2,0 
mm. 

Quarenta e oito horas após o assentamento deverá ser realizado o rejuntamento, em 
conformidade com as especificações de projeto. A nata será espalhada sobre o piso e 
puxada com rodo. Meia hora após a “pega” da nata, a superfície será limpa com pano 
seco ou estopa. Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre 
o piso. A limpeza final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras 
utilizando-se produtos adequados. 

3.6.1.6.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

3.6.1.6.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.7 Piso Elevado com acabamento em Borracha - tipo 8 (03.01.510.05) 

3.6.1.7.1 Materiais 

Piso elevado composto por duas placas em chapa de aço soldadas, sendo a chapa 
superior lisa e a chapa inferior com relevo semi-esféricos, com preenchimento entre 
elas em concreto celular leve, nas medidas de 60x60cm com espessura de 3cm. 
Referência: Piso AG ou equivalente técnico. (03.01.510.05.01) 

O revestimento das placas metálicas dos pisos elevados será de borracha com 
acabamento liso, em placas de 60x60cm e espessura de 4mm, na cor cinza claro, 
colada sobre as placas cimentícias. Referência: Daud código DL 0320 ou equivalente 
técnico. 

3.6.1.7.2 Execução 
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A estrutura de apoio das placas deverá ser constituída por tubos e perfis de aço 
tratados com galvanização eletrolítica. Esses tubos deverão ser ajustáveis, permitindo 
nivelamento de até 20 cm. Dever-se-á prever o contraventamento do sistema, visando 
a estabilidade do conjunto. 

A superfície de apoio entre as placas e a base deverá permitir que os suportes resistam 
a uma carga axial de 550 Kg sem apresentar deformações permanentes. Deverão ser 
previstos pontos de contatos entre os apoios e as placas, de modo a permitir 
condutibilidade elétrica. Para cada 20 (vinte) m² deverá existir um suporte do tipo 
especial, em que passarão os fios de aterramento do conjunto, do piso ao terra do 
quadro geral elétrico. 

As placas de recobrimento deverão ser metálicas, projetadas de modo a não 
apresentarem linhas descontínuas em sua estrutura. As placas deverão ser executadas 
de modo a suportarem uma carga de 1.400 Kg/m² distribuída, apresentando com esta 
carga aplicada uma deflexão máxima de 1/325 do vão entre apoios. A carga 
concentrada deve ser aplicada em qualquer região da placa numa área de 0,10 x 
0,10m.  

A dimensão das placas deverá ser em torno de 0,60x0,60x0,03m, devendo ser 
intercambiável e desse modo, a tolerância máxima de usinagem é de ± 0,1 mm. A 
superfície superior das placas não deverá apresentar qualquer tipo de empeno, sendo 
o alinhamento feito através das normas no suporte metálico ajustável, devendo ser 
perfeito em todas as direções. Para efeito de descarga elétrica, o aterramento das 
placas deverá ser feito através de pontos de contato estanhoados em todos os cantos 
das placas.  

Antes do revestimento com a borracha, as placas, nas suas partes inferiores, deverão 
ser tratadas e pintadas de modo a protegê-las contra oxidação. Os pontos de contato 
estanhados não deverão ser pintados. 

3.6.1.7.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.1.7.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.8 Piso Cerâmico de Alta Resistência - tipo 9 (03.01.510.06) 

3.6.1.8.1 Materiais 

Piso cerâmico de 45x45cm, esmaltado extra de primeira qualidade PEI-5 alto padrão 
na cor branca, com juntas de assentamento de 3mm. Referência: Eliane - Cargo Plus 
White ou equivalente técnico. (03.01.510.06.01) 
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Argamassa de assentamento colante. Referência: Eliane - Ligamax Gold Basic 

Rejunte com textura superfina, flexível. Referência: Eliane – Juntaplus Gold Total 

3.6.1.8.2 Execução 

O assentamento dos pisos cerâmicos, de preferência, será iniciado após a conclusão 
das paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os 
contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente. 

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a 
fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no 
centro da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa 
de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com desempenadeira de 
aço dentada. 

Sobre a superfície da argamassa, ainda fresca e bastante úmida, será iniciado o 
assentamento da cerâmica. Quando não indicado em projeto, a disposição das peças 
deverá ser planejada em função das características da área de aplicação, a fim de 
diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as eventuais juntas 
verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no caso de 
juntas de dilatação, soleiras e encontros com outros tipos de pisos.  

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada 
uniforme, sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser 
rigoroso e continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 2,0 
mm. 

Quarenta e oito horas após o assentamento deverá ser realizado o rejuntamento, em 
conformidade com as especificações de projeto. A nata será espalhada sobre o piso e 
puxada com rodo. Meia hora após a “pega” da nata, a superfície será limpa com pano 
seco ou estopa. Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre 
o piso. A limpeza final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras 
utilizando-se produtos adequados. 

3.6.1.8.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.1.8.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.8.5 Normas Técnicas 

ABNT NBR 13818/97 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos 
de ensaios. 
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3.6.1.9 Piso de Alta Resistência - tipo 6 (03.01.510.07) 

3.6.1.9.1 Materiais 

Piso em agregados rochosos de alta resistência tipo KORODUR WH ou equivalente 
técnico, cor cinza, moldado in loco, com acabamento polido, em painéis de 50x50cm 
referência MONTANA ou equivalente técnico. (03.01.510.07.01) 

O piso de alta resistência é composto de grãos de quartzo rolado e de diabase 
arestado (britado), previamente selecionados por suas características físicas tendo 
dimensões variando até 4 mm. 

3.6.1.9.2 Execução 

Na aplicação, os agregados deverão ser misturados com cimento Portland CP-32, e 
água, formando uma argamassa. Os teores de cimento estabelecidos pelo fabricante e 
baixo fator de água/cimento (17 litros por saco de cimento), deverão ser seguidos 
rigorosamente para garantir os resultados. Recomenda-se sempre o emprego na 
argamassa do mesmo tipo e procedência de cimento, que o utilizado na execução da 
laje ou do contrapiso. 

A argamassa deverá ser submetida à vibração por meio de régua vibradora MASTER 
de vibração tangencial, especialmente projetada para esta finalidade, e à ação de um 
ratoalizador ROTOVAC que, sob o efeito combinado de seu peso e rotação, suga o 
excesso de água de amassamento, redistribuindo a nata de cimento entre grãos, 
aumentando a resistência à abrasão e melhorando o acabamento final. 

A cura poderá ser química ou natural. 

A cura química é a mais adequada, por assegurar seu efeito logo após o início de pega 
e fim do período de exsudação do piso. Imediatamente após o término do acabamento 
superficial e antes que a argamassa perca o brilho da água da superfície, iniciam-se os 
procedimentos de cura. 

A cura deverá ser feita pela aspersão de um agente de cura à base de parafina, capaz 
de formar uma película plástica contínua. 

O acabamento polido deverá ser feito através de raspagem com politriz, utilizando 
esmeril grana 36. 

3.6.1.9.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

3.6.1.9.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.10 Revestimento em Carpete - tipo 10 (03.01.510.10) 
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3.6.1.10.1 Materiais 

Carpete em nylon espessura 5mm – anti-chamas, anti-estático, textura bouclê, cor 
composta nos tons de cinza e verde. Referência: Tabacow ou equivalente técnico. 
(03.01.510.10.01) 

3.6.1.10.2 Execução 

Base para aplicação deverá ser firme, isenta de umidade e nivelada , executado sobre 
piso cimentado, no traço 1:3 de cimento e areia, em volume normalizado com 
argamassa regularizadora (mistura de 1 parte de cimento, 1 parte de PVA e 8 partes de 
água). 

Na colocação as mantas deverão ser estendidas na direção da luz do dia do 
compartimento ou na direção da porta principal. Deverão ser coladas com adesivo de 
contato á base de neoprene, distribuído com desempenadeira dentada, sobrepondo 
10cm nas emendas e subindo levemente sobre as paredes e soleiras (para possibilitar 
o corte in loco, mais preciso, das emendas e arremates). O rendimento do adesivo ou 
cola é de 14 a 16 m2 por 3,785 litros (um galão). 

3.6.1.10.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

3.6.1.10.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.11 Piso em Grade Eletrofundida - tipo 16 (03.01.510.08) 

3.6.1.11.1 Materiais 

Onde indicado em projeto, serão instalados pisos em grade eletrofundida com malha 
30x100mm h=30mm. Referência: Metalgrade, modelo E30C com acabamento em 
pintura epóxi poliéster sobre superfície previamente galvanizada. (03.01.510.08.01) 

3.6.1.11.2 Execução 

As grades deverão ser fornecidas nas medidas conforme levantamento feito em loco, e 
deverão ser instaladas apoiadas sobre cantoneiras corridas em ferro de abas iguais 
1½”x 5/16” fixadas às paredes. 

3.6.1.11.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 
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3.6.1.11.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.1.12 Sinalização tátil de Alerta (03.01.510.09.01) 

3.6.1.12.1 Materiais 

Sinalização Tátil Alerta: Placa de borracha alto tráfego, antiderrapante, em superfície 
com relevos tronco-cônico, cor amarelo, placas nas dimensões 250x250x7mm. 
Referência: Plurigoma ou equivalente técnico. (03.01.510.09.01) 

3.6.1.12.2 Execução 

Seguir instruções do fabricante e NBR9050. 

3.6.1.12.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

3.6.1.12.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²).  

3.6.1.12.5 Normas 

ABNT NBR 9050/ 2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. 

3.6.1.13 Rodapés (03.01.510.11) 

3.6.1.13.1 Rodapés em granito  

3.6.1.13.1.1 Materiais 

 Rodapés em granito Rosa Iracema (03.01.510.11.01) 

 Rodapés em granito Meruoca Clássico (03.01.510.11.02) 

3.6.1.13.1.2 Características 

O material deverá apresentar as seguintes características: 

Propriedade Físicas Índices 

Índice de absorção d’água (%) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≤ 0,40 

Densidade aparente seca (kg/m³) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≥ 2560 
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Coeficiente de atrito (resistência ao escorregamento) – ABNT-NBR 13818 ≥ 0,8 

Resistência à flexão a três pontos (MPa) – ABNT-NBR 12763 e ASTM C99 ≥ 10,34 

Resistência à flexão a quatro pontos (MPa) – ASTM C880 ≥ 8,27 

Resistência à compressão uniaxial (MPa) – ABNT-NBR 12767 e ASTM C170 ≥ 131,0 

Desgaste abrasivo amsler (mm/1000m) – ABNT-NBR 12042 ≤ 0,7 

Abrasão superficial – Classe PEI – ABNT-NBR 13818 / Anexo E 5 

Resistência à abrasão – ASTM-C241/Granitos ≥ 25 

Deverão ser apresentados os resultados dos ensaios que comprovem os índices 
listados na tabela acima com base nos procedimentos definidos nas Normas 
correspondentes a serem realizados sempre que forem requisitados pela fiscalização.  

Os custos dos ensaios serão de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo fretes, 
seguros, atestados, etc. 

Estes ensaios terão representatividade de um conjunto (4 lotes de 44 pedras de 
50x50cm) para cada 2.000m² de área, sendo que os corpos de prova serão retirados 
aleatoriamente das partidas a serem remetidas para a obra e só serão recebidas após 
a aceitação dos resultados. 

3.6.1.13.1.3 Execução 

Os rodapés serão executados em granito com 2cm de espessura e 10cm de altura, 
assentados e rejuntados em argamassa industrializada Quartzolit ou equivalente 
técnico. 

A montagem e a fixação das peças serão executadas em conformidade com os 
detalhes de projeto, com ferramentas adequadas de modo a evitar quebras ou avarias 
na superfície das peças. 

3.6.1.13.1.4 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.6.1.13.1.5 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade de metro, 
devidamente assentados e limpos. 

3.6.1.13.2 Rodapés em borracha (03.01.510.11.03) 

3.6.1.13.2.1 Materiais 

Rodapés em borracha com 10cm de altura, espessura 3mm. Referência: Daud – cód. 
DR colado, na cor preta. 

3.6.1.13.2.2 Execução 
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Para instalação do rodapé, a parede deve estar seca e isenta de qualquer umidade: 
perfeitamente curada, totalmente isenta de vazamentos hidráulicos, limpa, livre de 
sujeiras, graxas, gesso, ceras e óleos, firme, sem rachaduras, sem depressões ou 
desníveis que não possam ser corrigidos com a massa de preparação. 

Sobre a parede preparada deverá ser aplicada duas demãos de uma camada 
constituída por uma pasta composta de água, cola de PVAc e cimento, na proporção 
4:1:10 a 15, respectivamente. Aplicada com uma desempenadeira de aço lisa em duas 
ou três demãos. Com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a 
aspereza da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com máquina 
apropriada ou pedra esmeril, lixa de ferro nº 60 e aspirar completamente o pó formado. 
O tempo médio de secagem entre demãos de massa de preparação é de 
aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e 
temperatura do local). Da última camada para a instalação do piso, deve-se aguardar 
até 12 horas. 

As peças serão fixadas justapostas e obedecerão à geometria indicada no projeto, em 
função das medidas do ambiente. 

3.6.1.13.2.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.6.1.13.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade de metro, 
devidamente assentados e limpos. 

3.6.1.13.3 Rodapés em argamassa de alta resistência (03.01.510.11.04) 

3.6.1.13.3.1 Materiais 

Rodapé em argamassa de alta resistência com altura de 10cm moldado in loco. 
Referência: Montana Korodur WH ou equivalente técnico. 

3.6.1.13.3.2  Execução 

O processo executivo deverá seguir o disposto no item 3.6.1.9.Piso de alta resistência. 

3.6.1.13.3.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

3.6.1.13.3.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade de metro, 
devidamente assentados e limpos. 

3.6.1.13.4 Rodapés em cordão para carpete (03.01.510.11.05) 
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3.6.1.13.4.1 Materiais 

Rodapé em cordão de nylon na mesma cor do carpete. Referência Tabacow ou 
equivalente técnico. 

3.6.1.13.4.2  Execução 

O rodapé em cordão de nylon deverá ser no encontro dos carpetes com as alvenarias, 
ou divisórias verticais, conforme instruções do fabricante. 

3.6.1.13.4.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

3.6.1.13.4.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade de metro, 
devidamente assentados e limpos. 

3.6.1.14 Soleiras (03.01.510.12) 

3.6.1.14.1 Materiais 

 Granito Rosa Iracema polido (03.01.510.12.01.01) 

 Granito Meruoca Clássico polido (03.01.510.12.02.01) 

Ambos serão instalados nos locais de acordo com projeto, com espessura igual a 2cm, 
largura de 19cm (para paredes de blocos de 14cm) largura de 24cm (para paredes de 
blocos de 19cm) e comprimento variável conforme aplicação no projeto. Deverão ser 
assentadas e rejuntadas em argamassa industrializada. Referência: Quartzolit ou 
equivalente técnico. 

 Granito Rosa Iracema polido (03.01.510.12.01.02) 

 Granito Meruoca Clássico polido (03.01.510.12.02.02) 

Ambos serão instalados nos locais de acordo com projeto, com espessura igual a 2cm, 
largura de 24cm (para paredes de blocos de 19cm) e comprimento variável conforme 
aplicação no projeto. Deverão ser assentadas e rejuntadas em argamassa 
industrializada. Referência: Quartzolit ou equivalente técnico. 

3.6.1.14.2 Características 

O material deverá apresentar as seguintes características: 

Propriedade Físicas Índices 

Índice de absorção d’água (%) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≤ 0,40 

Densidade aparente seca (kg/m³) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≥ 2560 

Coeficiente de atrito (resistência ao escorregamento) – ABNT-NBR 13818 ≥ 0,8 
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Resistência à flexão a três pontos (MPa) – ABNT-NBR 12763 e ASTM C99 ≥ 10,34 

Resistência à flexão a quatro pontos (MPa) – ASTM C880 ≥ 8,27 

Resistência à compressão uniaxial (MPa) – ABNT-NBR 12767 e ASTM C170 ≥ 131,0 

Desgaste abrasivo amsler (mm/1000m) – ABNT-NBR 12042 ≤ 0,7 

Abrasão superficial – Classe PEI – ABNT-NBR 13818 / Anexo E 5 

Resistência à abrasão – ASTM-C241/Granitos ≥ 25 

Deverão ser apresentados os resultados dos ensaios que comprovem os índices 
listados na tabela acima com base nos procedimentos definidos nas Normas 
correspondentes a serem realizados sempre que forem requisitados pela fiscalização.  

Os custos dos ensaios serão de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo fretes, 
seguros, atestados, etc. 

Estes ensaios terão representatividade de um conjunto (4 lotes de 44 pedras de 
50x50cm) para cada 2.000m² de área, sendo que os corpos de prova serão retirados 
aleatoriamente das partidas a serem remetidas para a obra e só serão recebidas após 
a aceitação dos resultados. 

3.6.1.14.3 Execução 

A montagem e a fixação das peças serão executadas em conformidade com os 
detalhes de projeto, com ferramentas adequadas de modo a evitar quebras ou avarias 
na superfície das peças. 

3.6.1.14.4 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o nivelamento, o acabamento, em 
conformidade com o projeto. Serão verificadas igualmente a uniformidade e a fixação 
das soleiras.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.1.14.5 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pelo seu comprimento, 
determinado em metros (m). 

3.6.2 Revestimento de Parede (03.01.520) 

3.6.2.1 Chapisco (03.01.520.01.01) 

3.6.2.1.1 Material 

Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 
volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5mm. 
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3.6.2.1.2 Execução 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. 
Serão chapiscadas também as vigas aparentes da estrutura sob forro.  

3.6.2.1.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea e sem 
falhas, em conformidade com as indicações de projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.2.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.2.2 Emboço - massa grossa - tipo 3 (03.01.520.01.02) 

3.6.2.2.1 Material 

A argamassa a ser utilizada será de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 ou de 
cimento, cal e areia no traço 1:2:9. 

3.6.2.2.2 Execução 

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas 
as canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das 
argamassas de alvenaria e chapisco.  

De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 
metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de 
dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por 
meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. 

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao 
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de 
argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços.  

Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, 
para facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 10 a 13 mm. 

3.6.2.2.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea e sem 
falhas, em conformidade com as indicações de projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 
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3.6.2.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.2.3 Reboco - massa fina (03.01.520.01.03) 

3.6.2.3.1 Material 

A argamassa de revestimento a ser utilizada será pré-fabricada, à base de cal e 
agregados incorporados de granolumetria controlada (cargas siliciosas e calcárias). 
Referência: Quartzolit - Reboquit  

3.6.2.3.2 Execução 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a 
superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.  

Antes de ser iniciado o reboco, o responsável deverá verificar se os marcos, contra-
batentes e peitoris se encontram perfeitamente colocados.  

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua ou desempenadeira, deverão 
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo 
tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento 
final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou 
borracha macia. A espessura do reboco será de 5 a 7 mm. 

3.6.2.3.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, 
nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, em 
conformidade com as indicações de projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.2.3.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.2.4 Revestimentos Cerâmico/ Pastilhas/ Porcelanato - tipo 4, 5, 6 e 11 
(03.01.520.02) 

3.6.2.4.1 Material 

 Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor branca. Referência: Portobello - 
Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico, mais 
composição com filete de cerâmica 1,5x30cm, cor branco. Referência 
Portobello- linha White Home, código 35602E - tipo 4 (03.01.520.02.01) e 
(03.01.520.02.01.01) 
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 Cerâmica 20x20cm brilhante cor branca. Referência: Eliane - Linha Forma Slim 
Branco Br Mp ou equivalente técnico - tipo 5 (03.01.520.02.03). 

 Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor branca. Referência: Portobello - 
Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente técnico - tipo 6 
(03.01.520.02.02). 

 Porcelanato 60x120cm cor branco. Referência Portobello – Linha Progetto, 
Simplesmente Branco Natural ou equivalente técnico - tipo 11 (03.01.520.02.04). 

3.6.2.4.2 Execução 

A primeira etapa é a preparação do local a ser revestido, onde o emboço deve estar 
sarrafeado com régua metálica ou desempenado. É aconselhável que o emboço tenha 
sido executado há mais de 14 dias e esteja limpo, livre de óleo, graxa ou tintas. 
Também devem ser determinados pelo engenheiro responsável pela obra, os locais 
para a colocação de juntas de movimentação. 

A preparação da argamassa de assentamento deve ser feita em local protegido de sol, 
vento e chuva de acordo com a orientação do fabricante. A parede deve estar nivelada. 
Sobre o emboço deve-se espalhar uma camada de argamassa e fazer sulcos com o 
lado dentado da desempenadeira, onde a mesma deve ser de dentes finos. 

As peças cerâmicas deverão ser colocadas uma a uma com a face voltada para baixo 
sobre a argamassa de assentamento e em seguida deverão ser levemente batidas 
utilizando-se um martelo de borracha. 

Deverão ser observados o alinhamento e a distância entre as peças cerâmicas para 
que não haja diferenças entre as mesmas. A distância recomendada entre cada peça é 
de 2mm. 

Em seguida deverá ser aplicada argamassa industrializada de rejuntamento sobre as 
peças cerâmicas. Referência: Weber Quartzolit – weber color flexível ou equivalente 
técnico, cor bege.  

Realizar a limpeza com esponja macia, limpa e úmida, após deixar a argamassa de 
rejuntamento secar pelo menos por 15 a 30 minutos. Finalizar a limpeza com pano 
limpo e seco ou estopa de primeira, limpa e seca. 

3.6.2.4.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.2.4.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²) com exceção dos filetes que serão medidos pelo seu 
comprimento, determinado em metros (m). 

3.6.2.5 Revestimento em Granito- tipos 14 e 19 (03.01.520.05) (03.01.520.06) 
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3.6.2.5.1 Material 

 Granito Meruoca Clássico, placas de 45x45cm, acabamento polido e espessura 
igual a 2cm, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm,cor cinza. 
Referência: Quartzolit ou equivalente técnico - tipo 14. (03.01.520.05.01). 

 Granito Rosa Iracema, placas de 45x45cm, acabamento polido e espessura 
igual a 2cm, com rejunte composto por cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, polímeros e aditivos químicos, espessura de 7mm, cor cinza. 
Referência: Quartzolit ou equivalente técnico - tipo 19. (03.01.520.06.01). 

3.6.2.5.2 Características 

O material deverá apresentar as seguintes características: 

Propriedade Físicas Índices 

Índice de absorção d’água (%) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≤ 0,40 

Densidade aparente seca (kg/m³) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≥ 2560 

Coeficiente de atrito (resistência ao escorregamento) – ABNT-NBR 13818 ≥ 0,8 

Resistência à flexão a três pontos (MPa) – ABNT-NBR 12763 e ASTM C99 ≥ 10,34 

Resistência à flexão a quatro pontos (MPa) – ASTM C880 ≥ 8,27 

Resistência à compressão uniaxial (MPa) – ABNT-NBR 12767 e ASTM C170 ≥ 131,0 

Desgaste abrasivo amsler (mm/1000m) – ABNT-NBR 12042 ≤ 0,7 

Abrasão superficial – Classe PEI – ABNT-NBR 13818 / Anexo E 5 

Resistência à abrasão – ASTM-C241/Granitos ≥ 25 

Deverão ser apresentados os resultados dos ensaios que comprovem os índices 
listados na tabela acima com base nos procedimentos definidos nas Normas 
correspondentes a serem realizados sempre que forem requisitados pela fiscalização.  

Os custos dos ensaios serão de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo fretes, 
seguros, atestados, etc. 

Estes ensaios terão representatividade de um conjunto (4 lotes de 44 pedras de 
50x50cm) para cada 2.000m² de área, sendo que os corpos de prova serão retirados 
aleatoriamente das partidas a serem remetidas para a obra e só serão recebidas após 
a aceitação dos resultados. 

3.6.2.5.3 Execução 

As placas de granito serão de procedência conhecida e idônea, com arestas vivas, 
faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos.  

O armazenamento e o transporte das placas serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. De 
preferência, as placas serão guardadas em local próximo do assentamento, na posição 
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vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo 
e discriminação da área a que se destinam. 

Nos revestimentos dos granitos, em fachadas ou paredes internas de piso a teto, e 
para garantia de perfeita segurança, serão chumbados na parte posterior das placas, 
“grampos” ou “gatos” de aço 3/16”de 150 mm de comprimento, em número de 2 (duas) 
peças para placas até 0,20 m²; 3 (três) peças para placas de 0,21 a 0,40 m² e 4 
(quatro) peças para placas de 0,41 a 1,00 m². Ainda sempre que a FISCALIZAÇÃO 
julgar necessário para assegurar melhor fixação das placas grampeadas, deverão ser 
utilizadas telas adequadas fixadas ao emboço para o assentamento. 

A camada de proteção será removida com água e escova, aplicando-se em seguida 
cera de acabamento, ao final da execução dos serviços e obras. A limpeza final não 
deverá ser realizada com solução de ácido muriático. 

3.6.2.5.4 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e 
uniformidade das superfícies, bem como os arremates e juntas, em conformidade com 
as indicações do projeto. 

3.6.2.5.5 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.2.6 Revestimento Metálico – Alumínio Composto - tipos 09 e 10 (03.01.520.03) 

3.6.2.6.1 Materiais 

 Placas compostas por duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura e um 
núcleo central de Polietileno maciço, tendo uma espessura final de 4mm na cor 
cinza metálico, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500 (tipo 9), com 
dimensões variáveis conforme especificado em projeto. Referência Alucobond – 
cor Silver Metallic 500 ou equivalente técnico (03.01.520.03.01). 

 Placas compostas por duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura e um 
núcleo central de Polietileno maciço, tendo uma espessura final de 4mm na cor 
branco, com um núcleo de plástico e pintura PVDF 500 (tipo 10), com 
dimensões variáveis conforme especificado em projeto. Referência Alucobond – 
cor 101 White 16 ou equivalente técnico (03.01.520.03.02). 

3.6.2.6.2 Execução 

Para evitar diferenças de reflexão, as placas compostas de alumínio têm de ser 
montadas na mesma direção. Na utilização de placas de diferentes unidades de 
produção podem surgir desvios nas cores. Para garantir um tom uniforme, a 
encomenda deve conter tudo o que for necessário para o projeto. 
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Para evitar resíduos de cola sobre a superfície da placa devido à radiação UV, a 
película de proteção deve ser removida o mais rapidamente possível depois da 
montagem das placas. 

As películas de proteção e superfícies das placas não devem ser marcadas com tinta, 
fitas adesivas ou autocolantes, pois os solventes ou amaciadores podem ser 
agressivos para as superfícies. 

A fixação dos painéis será realizada por meio de cantoneiras de abas iguais em aço 
galvanizado, nas dimensões de 1”x1”x1/8”, chumbadas nas alvenarias com parafusos e 
buchas ou perfis do sistema structural glazing conforme indicações em projeto.  

3.6.2.6.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, 
nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, em conformidade com 
as indicações de projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.2.6.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área revestida, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.6.2.7 Painéis Acústicos - tipo 13 (03.01.520.07)  

3.6.2.7.1 Material 

Painel em lã de vidro aglomerado com resina sintética, revestido em tecido bege na 
face aparente e laterais, dimensões de 60x60cm, espessura 25 mm e densidade de 80 
kg/m². Referência: – Decorsound da Isover ou equivalente técnico. 

3.6.2.7.2 Execução 

Os painéis deverão ser fixados às paredes por parafusos e buchas. Seguir 
especificações do fabricante. 

3.6.2.7.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.2.7.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 
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3.6.3 Revestimento de Forro (03.01.530) 

3.6.3.1 Forro metálico tipo Colméia - tipo 1 (03.01.530.01) 

3.6.3.1.1 Material 

Forro metálico vazado em aluzinc, em placas de 625x625mm com modulação das 
células de 62x62mm, atirantado, acabamento na cor branca, com painéis de lã de vidro 
revestida em uma das faces por véu preto sobre o forro, nas dimensões de 
1220x610mm, espessura de 50mm e densidade de 60kg/m³ com coeficiente de 
absorção acústica (NRC) 0,85. Referência do forro: Hunter Douglas - Cell T15 ou 
equivalente técnico. Referência da lã de vidro: Heme Isolantes ou equivalente técnico. 

As unidades deverão se constituir de painéis cintados com retículo em forma de “U”, 
com aproximadamente 15mm de base e 38mm de altura, apoiados sobre “GRID” 
formado por perfis “T” invertido em 15mm de base. 

3.6.3.1.2 Execução 

O Sistema de suspensão dos perfis "T" é através de tirantes 3/16” com reguladores de 
nível em aço galvanizado que garante ajuste milimétrico. Os perfis são encaixados por 
um sistema que facilita a remoção, reutilização e recolocação e possuem costura 
rotativa na alma do "T" que confere maior resistência a torção e maior estabilidade.   

O painel é constituído de perfis, inferiores e superiores com 15mm de base e cinta de 
amarração do monobloco. Os painéis são elaborados a partir de bobinas em aluzinc 
recebem um pré-tratamento composto de desengraxe, cromatização e passivação para 
posterior aplicação de primer a base de cromato de zinco e pintura de acabamento com 
tinta à base de poliéster através de rolos de borracha e curagem em estufa à 
temperatura de 230 graus, garantindo alta resistência e longevidade ao produto. 

Fácil acessibilidade em função do simples apoio do painel sobre o “GRID” em perfil “T” 
facilitando a manutenção acima do plano do forro. 

Quando instaladas as grelhas que compõe o forro, deverão ficar assentadas no perfil, 
deixando-o imperceptível e conseqüentemente, permitindo um forro sem marcações 
entre grelhas. 

O acoplamento com o sistema de iluminação obedecerá exatamente as modulações 
dos retículos ou das grelhas. 

O serviço de instalação do forro deverá ser executado por distribuidores autorizados e 
orientados pelo fabricante. 

A limpeza deverá ser periódica utilizando-se pano macio e detergente neutro diluído em 
água. 

3.6.3.1.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

3.6.3.2 Forro Modular de Gesso 625x625 - tipo 2 (03.01.530.02) 

3.6.3.2.1 Material 

Forro modular removível em placas de gesso e perfis metálicos na dimensão de 
625x625mm, sistema de suspensão constituído de perfis de alumínio tipo “T” invertido. 
Referência: Knauf – Tchniforro, acabamento liso ou equivalente técnico. 

3.6.3.2.2 Execução 

O sistema de suspensão indicado para o assentamento das placas é constituído de 
perfis tipo "T" invertido. 

O material deverá ser instalado de acordo com todas as especificações do fabricante 
que forem pertinentes e estiverem vigentes à data da instalação.  

A instalação deverá ser feita em áreas livres de umidade excessiva, emanações de 
produtos químicos, temperaturas abaixo do ponto de congelamento e vibrações. 

A instalação deverá ser realizada após a instalação de caixilhos e vidros e com 
umidade relativa entre 0 e 90%. Após a instalação, as condições ambientais deverão 
ser mantidas dentro dos limites acima.  

O produto não deverá ficar exposto diretamente à umidade na forma de goteiras nem a 
temperaturas ou nível de umidade que produzam condensação nos painéis para forros, 
quer durante, quer após a instalação.  

Antes da instalação, o material deverá ser mantido numa área limpa, seca e fechada, 
protegida da intempérie (chuva ou umidade excessiva).  

O serviço de instalação do forro deverá ser executado por profissionais autorizados e 
orientados pelo fabricante. 

Após a instalação final do forro em gesso, deverá ser aplicada pintura (conforme item 
3.7.2. Pintura Acrílica Acetinada). 

3.6.3.2.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.2.4 Medição 
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Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

3.6.3.3 Forro Modular Mineral - tipos 3 e 4 (03.01.530.03) (03.01.530.04) 

3.6.3.3.1 Material 

 Placas em fibra mineral com compostos naturais de 625x625x15mm (tipo 3) cor 
branco, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com pintura acrílica 
de ação bacteriostática. Referência: Hunter Douglas - Navi com borda Lay- In ou 
equivalente técnico (03.01.530.03). 

 Placas em fibra mineral com compostos naturais de 1250x625x15mm (tipo 4) 
cor branco, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com pintura 
acrílica de ação bacteriostática. Referência: Hunter Douglas - Navi com borda 
Lay- In ou equivalente técnico (03.01.530.04). 

3.6.3.3.2 Execução 

O sistema de suspensão indicado para o assentamento das placas é constituído de 
perfis tipo "T" invertido. 

O material deverá ser instalado de acordo com todas as especificações do fabricante 
que forem pertinentes e estiverem vigentes à data da instalação.  

A instalação deverá ser feita em áreas livres de umidade excessiva, emanações de 
produtos químicos, temperaturas abaixo do ponto de congelamento e vibrações. 

A instalação deverá ser realizada após a instalação de caixilhos e vidros e com 
umidade relativa entre 0 e 90%. Após a instalação, as condições ambientais deverão 
ser mantidas dentro dos limites acima.  

O produto não deverá ficar exposto diretamente à umidade na forma de goteiras nem a 
temperaturas ou nível de umidade que produzam condensação nos painéis para forros, 
quer durante, quer após a instalação.  

Antes da instalação, o material deverá ser mantido numa área limpa, seca e fechada, 
protegida da intempérie (chuva ou umidade excessiva).  

O serviço de instalação do forro deverá ser executado por profissionais autorizados e 
orientados pelo fabricante. 

3.6.3.3.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.3.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 
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3.6.3.4 Moldura de gesso - tipo 7 (03.01.530.05) 

3.6.3.4.1 Material 

Moldura de gesso, com largura de 30cm e comprimentos variáveis, composto por 
chapa Gypsum BR 12,5mm, modelo FGA com fixação através de arames galvanizados 
nº 18. Referência : Lafarge  - Forro Gypsum Aramado FGA ou equivalente técnico. 

3.6.3.4.2 Execução 

Fixar no teto, pinos de aço com revólver especial. Pendurais de aço passarão por um 
furo existente no pino e serão presos nas placas de gesso em um furo feito na própria 
obra, torcendo-os bem para amarrar as peças. 

Quando a placa de gesso encontrar uma parede, uma massa feita de pó de gesso, 
água e estopa será colocada junto à parede para reforçar a fixação. 

As placas com encaixes macho-e-fêmea nas laterais receberão a mesma massa para 
acabamento nos rejuntes, após a retirada dos restos de fios com alicate. 

Na instalação do forro suspenso deverão ser observados todos os detalhes previstos 
no projeto, locando-se previamente os pontos de fixação dos pendurais, as posições de 
luminárias, as eventuais juntas de movimentação etc. 

Os serviços só deverão ser iniciados depois de concluídos e testados eventuais 
sistemas de impermeabilização, as instalações elétricas, hidráulicas, de ar-
condicionado etc. 

Nos forros em que for empregada pasta preparada na obra, qualquer superfície 
metálica passível de entrar em contato com o gesso deverá ser previamente protegida, 
mesmo que tais componentes sejam anodizados, cromados, etc. 

Após secagem, lixar a massa, limpar com um pano úmido para tirar o excesso de 
poeira. 

Após a instalação final da moldura em gesso, deverá ser aplicada pintura (conforme 
item 3.7.2 .Pintura Acrílica Acetinada). 

3.6.3.4.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.4.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

3.6.3.5 Lâminas Verticais tipo “Baffle” - tipo 8 (03.01.530.06) 
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3.6.3.5.1 Materiais 

Forro vertical de alumínio liso, suspenso, removível, composto por painéis com alma 
dupla, com altura nominal de 100mm, espaçadas a cada 300mm, cor Blanco C. White 
(ref.0280 – interiores) e cor Blanco Porcelana (ref.7200 – exteriores). Referência Hunter 
Douglas – Baffle ou equivalente técnico. 

3.6.3.5.2 Execução 

Sua fixação é feita através de porta-painel de aço, pintados na cor preta fosca, fixados 
ao teto por um suporte de aço e um tirante rígido de ¼” rosqueado para se obter o 
nivelamento adequado. 

Os painéis são encaixados por uma junta de intersecção, em alumínio extrudado, presa 
ao porta-painel, com tampas laterais em alumínio extrudado. Permite-se com isso 
demonstrar os painéis de forma independente, sem danos, para que seja possível 
revisar as instalações por ele encobertas. 

3.6.3.5.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.5.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros (m2). 

3.6.3.6 Composto de telas de PVC e perfis de alumínio - tipo 9 (03.01.530.07) 

3.6.3.6.1 Materiais 

Telas translúcidas tensionadas de PVC e perfis de alumínio. Referência: Tensoflex ou 
equivalente técnico. 

3.6.3.6.2 Execução 

Os perfis de sustentação de alumínio pré fabricados são fixados ao teto, 
posteriormente a tela de PVC é esticada por calor e presa a estrutura de alumínio. 

O serviço de instalação do forro deverá ser executado por profissionais autorizados e 
orientados pelo fabricante. 

3.6.3.6.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.6.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros (m2). 

3.6.3.7 Ilhas rebaixadas acústicas - tipo 10 (03.01.530.08) 

3.6.3.7.1 Material 

Forro removível e rebaixado em módulos de 610x610mm, composto por fibra têxtil 
(fibra de vidro e poliéster), fixado em perfil ocluso (não aparente). Referência: Hunter 
Douglas – Forro Techstyle ou equivalente técnico. 

3.6.3.7.2 Execução 

O sistema de suspensão indicado para o assentamento das placas é constituído de 
perfis tipo "T" invertido. 

O material deverá ser instalado de acordo com todas as especificações do fabricante 
que forem pertinentes e estiverem vigentes à data da instalação.  

A instalação deverá ser feita em áreas livres de umidade excessiva, emanações de 
produtos químicos, temperaturas abaixo do ponto de congelamento e vibrações. 

A instalação deverá ser realizada após a instalação de caixilhos e vidros e com 
umidade relativa entre 0 e 90%. Após a instalação, as condições ambientais deverão 
ser mantidas dentro dos limites acima.  

O produto não deverá ficar exposto diretamente à umidade na forma de goteiras nem a 
temperaturas ou nível de umidade que produzam condensação nos painéis para forros, 
quer durante, quer após a instalação.  

Antes da instalação, o material deverá ser mantido numa área limpa, seca e fechada, 
protegida da intempérie (chuva ou umidade excessiva).  

O serviço de instalação do forro deverá ser executado por profissionais autorizados e 
orientados pelo fabricante. 

3.6.3.7.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.7.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros (m2) 
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3.6.3.8 Modular 625x625 Metálico e Modular Mineral - tipo 13 (03.01.530.10) 

3.6.3.8.1 Material 

Forro metálico formado por painéis em aluzinc quadrados de 625x625mm perfurados, 
com área aberta de 20%, apoiados sobre perfis de aço galvanizado instalados sob forro 
modular mineral (tipo 3). Referência: Hunter Douglas – Tile Tegular Padrão (#) 103 ou 
equivalente técnico. 

3.6.3.8.2 Execução 

Os módulos são apoiados sobre os perfis em aço galvanizado com 15mm de base, que 
são suspensos através de tirantes com reguladores de nível de aço galvanizado, sobre 
o forro metálico, será colocado o forro mineral de mesma modulação. 

3.6.3.8.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.8.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros (m2). 

3.6.3.9 Bandeja Metálica tipo “Plank” - tipo 14 (03.01.530.11) 

3.6.3.9.1 Material 

Forro metálico formado por painéis em aluzinc de 625x625mm, bandejas lisas apoiadas 
sobre perfis de aço galvanizado. Referência: Hunter Douglas – Plank Hook On ou 
equivalente técnico. 

3.6.3.9.2 Execução 

Forro modulado, removível, sistema de perfis oclusos (sem perfis aparentes) juntas 
secas. Seguir as recomendações de instalação do fabricante. 

3.6.3.9.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.9.4 Medição 
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Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros (m2). 

3.6.3.10 Alumínio Composto - tipo 15 (03.01.530.12) 

3.6.3.10.1 Material 

Placas compostas por duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura e um núcleo 
central de Polietileno maciço, tendo uma espessura final de 4mm na cor branca, com 
um núcleo de plástico e pintura PVDF 500. Referência Alucobond – cor 101 White 16 
ou equivalente técnico. 

3.6.3.10.2 Execução 

Para evitar diferenças de reflexão, as placas compostas de alumínio têm de ser 
montadas na mesma direção. Na utilização de placas de diferentes unidades de 
produção podem surgir desvios nas cores. Para garantir um tom uniforme, a 
encomenda deve conter tudo o que for necessário para o projeto. 

Para evitar resíduos de cola sobre a superfície da placa devido à radiação UV, a 
película de proteção deve ser removida o mais rapidamente possível depois da 
montagem das placas. 

As películas de proteção e superfícies das placas não devem ser marcadas com tinta, 
fitas adesivas ou autocolantes, pois os solventes ou amaciadores podem ser 
agressivos para as superfícies. 

A fixação dos painéis será realizada por meio de cantoneiras para suporte das chapas 
e pendurais de aço presos nas lajes de concreto através de pinos de aço fixados com 
revólver especial para suporte das cantoneiras, conforme indicações em projeto.  

3.6.3.10.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, 
nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, em conformidade com 
as indicações de projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.10.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros (m2). 

3.6.3.11 Modular 625x625 Gesso duplo com Manta Geotêxtil - tipo 17 
(03.01.530.13) 

3.6.3.11.1 Material 
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Forro modular removível constituído de duas placas de gesso acartonado, manta 
geotêxtil (tipo bidim, espessura 5mm) entre as placas, perfis metálicos na dimensão de 
625x625mm, sistema de suspensão constituído de perfis de alumínio tipo “T” invertido. 
Referência do forro de gesso: Knauf – Standard, acabamento liso ou equivalente 
técnico. Referência manta geotêxtil: Bidim ou equivalente técnico.  

3.6.3.11.2 Execução 

O sistema de suspensão indicado para o assentamento das placas é constituído de 
perfis tipo "T" invertido. 

O material deverá ser instalado de acordo com todas as especificações do fabricante 
que forem pertinentes e estiverem vigentes à data da instalação.  

A instalação deverá ser feita em áreas livres de umidade excessiva, emanações de 
produtos químicos, temperaturas abaixo do ponto de congelamento e vibrações. 

A manta geotêxtil deverá ser aplicada entre as placas de gesso, conforme orientação 
do fabricante. 

A instalação deverá ser realizada após a instalação de caixilhos e vidros e com 
umidade relativa entre 0 e 90%. Após a instalação, as condições ambientais deverão 
ser mantidas dentro dos limites acima.  

O produto não deverá ficar exposto diretamente à umidade na forma de goteiras nem a 
temperaturas ou nível de umidade que produzam condensação nos painéis para forros, 
quer durante, quer após a instalação.  

Antes da instalação, o material deverá ser mantido numa área limpa, seca e fechada, 
protegida da intempérie (chuva ou umidade excessiva).  

O serviço de instalação do forro deverá ser executado por profissionais autorizados e 
orientados pelo fabricante. 

3.6.3.11.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.6.3.11.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

3.7 PINTURAS (03.01.600) 

3.7.1 Pintura Acrílica Interiores e Exteriores - tipo 1 e 2 (paredes) 

3.7.1.1 Material 
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 Tinta acrílica semi-brilho para áreas internas, mínimo de duas demãos, sobre 
superfície previamente preparada, na cor branca (tipo 1). Referência: Suvinil 
linha Premium ou equivalente técnico (03.01.600.01).  

 Tinta acrílica para fachada, mínimo de duas demãos, sobre superfície 
previamente preparada, na cor branca (tipo 2). Referência: Suvinil linha 
Fachadas ou equivalente técnico (03.01.600.02). 

3.7.1.2 Execução 

A superfície deve estar firme e seca, isenta de partículas soltas, gorduras, graxas ou 
outras condições prejudiciais. Serão lixadas, com lixa de granulação apropriada, 
eliminando-se as partes soltas do revestimento. 

As superfícies de reboco serão emassadas em camadas finas e em número suficiente 
para o perfeito nivelamento da superfície. O emassamento será executado com massa 
corrida PVA, fabricação Suvinil ou equivalente técnico. 

Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias (mínimo de duas demãos) da 
tinta de acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante. 

3.7.1.3 Recebimento 

O armazenamento do produto antes da aplicação será em lugar seco e ventilado, em 
suas embalagens originais de fábrica, perfeitamente identificadas. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.7.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área de pintura, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.7.2 Pintura Acrílica Acetinada - tipo 5 (forro) (03.01.600.04) 

3.7.2.1 Materiais 

Tinta acrílica acetinada para áreas internas, fabricação Suvinil linha Premium ou 
equivalente técnico, em no mínimo duas demãos, sobre superfície previamente 
preparada, na cor branca. 

O armazenamento do produto antes da aplicação será em lugar seco e ventilado, em 
suas embalagens originais de fábrica, perfeitamente identificadas. 

3.7.2.2 Execução 

A superfície deve estar firme e seca, isenta de partículas soltas, gorduras, graxas ou 
outras condições prejudiciais. Serão lixadas, com lixa de granulação apropriada, 
eliminando-se as partes soltas do revestimento. 



INFRAERO                                FZ.01/201.92/04435/04                                   FL   73/101   

 

 

 

 

 

As superfícies de gesso serão emassadas em camadas finas e em número suficiente 
para o perfeito nivelamento da superfície. O emassamento será executado com massa 
corrida PVA, fabricação Suvinil ou equivalente técnico.  

Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias (mínimo de duas demãos) da 
tinta de acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante. 

3.7.2.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.7.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área de pintura, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.7.3 Verniz Hidrofugante - tipo 7 (parede) e tipo 11 (forro) (03.01.600.07) 

3.7.3.1 Material 

Pintura em hidrofugante à base de resina de silicone e solvente, com rendimento 
aproximado de 3 a 4 m²/litro, aplicados nos elementos de concreto aparente, deverá 
ser efetuada duas demãos. Referência: Acqüella da Otto Baumgart ou equivalente 
técnico. 

3.7.3.2 Execução 

O preparo e a aplicação do produto deverão ser efetuados conforme as 
recomendações do fabricante. 

3.7.3.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.7.3.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros (m2) 

3.7.4 Pintura Intumescente para estrutura metálica (03.01.600.03) 

3.7.4.1 Material 
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Pintura intumescente que consiste na aplicação de um primer epóxi poliamida de alto 
desempenho, tinta intumescente a base de água ou solvente e tinta de acabamento top 
coat na cor branca.  

Os trechos abaixo indicados receberão a pintura intumescente: 

 Cobertura dos saguões do 1º pavimento; 

 Conector de passageiros; 

 Fechamento das concessões comerciais nos saguões de embarque; 

 Escadas metálicas internas aparentes; 

 Estruturas metálicas de sustentação das lajes; 

Nos demais trechos receberão pintura esmalte sintético epoxídico conforme 
especificado na Especificação Técnica de Estruturas Metálicas. 

As tintas intumescentes recomendadas são: 

 Nullifire S605 ou S706 ou S707, padrão Nullifire ou equivalente técnico; 

 Firesteel, padrão CKC International ou equivalente técnico. 

3.7.4.2 Exigências 

O tempo de resistência requerido ao fogo (TRRF) será de 60 minutos e será aplicada 
nas espessuras adequadas para atender o tempo de resistência requerido ao fogo 
(TRRF). A espessura determinada para atender o tempo de resistência depende do 
tipo de perfil utilizado e da espessura das partes de cada perfil, sendo assim, a pintura 
dos perfis poderão ter espessuras diferentes em função do tipo de perfil utilizado. A 
definição dessas espessuras será determinada após a contratação do serviço de 
pintura intumescente. 

Esta TRRF deverá ser confirmada pelo responsável técnico pelo projeto de proteção 
contra fogo e deverão atender aos requisitos da legislação local vigente ou da norma 
NBR 14432. 

O fabricante do material deverá ser especializado na fabricação de produtos de 
proteção passiva contra fogo. A tinta intumescente deverá possuir ensaios de 
resistência ao fogo, realizados em laboratórios reconhecidos internacionalmente, 
conforme procedimentos da norma ASTM E-119 atendendo à legislação vigente. A 
aplicação deverá ser realizada exclusivamente por empresa credenciada pelo 
fabricante do material, com experiência comprovada em aplicações similares. O 
aplicador deverá fornecer ART – Anotação de Responsabilidade Técnica/CREA, 
relativa aos serviços executados, além de todos os documentos exigidos pela 
legislação vigente. 

3.7.4.3 Execução 

Todas as superfícies que receberão a proteção passiva contra fogo deverão estar 
limpas, secas, livres de óleos, graxas ou quaisquer corpos estranhos que possam 
prejudicar a aderência do sistema de proteção contra fogo. Os serviços de limpeza são 
de responsabilidade da construtora ou da empresa de montagem das estruturas 
metálicas. Quaisquer peças, suportes ou outros elementos que necessitem serem 
soldados à estrutura metálica deverão ser fixados antes da aplicação da proteção 
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passiva contra fogo. Antes do início dos serviços, o instalador deverá atestar por escrito 
a compatibilidade e a adequação do substrato para a aplicação da proteção passiva 
contra fogo. 

A estrutura deverá receber a pintura a base de tinta intumescente antes da montagem 
e instalação dos vidros. No entanto, a estrutura em si já deve estar montada para evitar 
possíveis danos à pintura durante o processo de encaixe das peças. 

Existem algumas formas de aplicação para esse revestimento, podendo ser aplicado 
por equipamentos airless ou através de rolos especiais, dentre outros. Os 
procedimentos e equipamentos de aplicação deverão seguir criteriosamente o 
recomendado por cada fabricante. 

As instalações de tubulações, dutos ou quaisquer outras interferências que não 
permitam o acesso total ou parcial das estruturas a serem protegidas com a aplicação 
da proteção passiva contra o fogo, deverão aguardar a completa execução da proteção 
contra o fogo para serem realizadas não interferindo na qualidade da aplicação da 
proteção. É recomendado que exista ampla ventilação no local dos serviços e que, em 
áreas confinadas, a construtora providencie equipamentos de exaustão que efetuem 4 
trocas completas de ar por hora. 

Antes do início efetivo dos serviços, o instalador deverá aplicar o material de proteção 
passiva contra fogo em uma área aproximada de 10m². Esta região deverá ser 
vistoriada pelo arquiteto responsável, construtora e/ou gerenciadora e servirá de 
parâmetro para a textura, o acabamento visual e demais propriedades físicas do 
restante dos serviços. 

3.7.4.4 Inspeção e Testes 

A empresa aplicadora deverá continuamente medir e verificar as espessuras de 
aplicação, visando garantir o atendimento aos parâmetros de proteção pré- 
determinados. Estas medições deverão ser planilhadas e estarem disponíveis para a 
fiscalização da construtora e/ ou gerenciadora ou órgãos competentes. 

As espessuras finais deverão ser inspecionadas e aprovadas formalmente pela 
empresa aplicadora, comprovadamente competente para tal. A inspeção deverá seguir 
os procedimentos do “AWCI Technical Manual 12B – Standard Practice for the Testing 
and Inspection of Field Applied Thin Film Intumescent Fire Resistive Materials and 
Annotated Guide”, ou outro instrumento normativo que indique claramente os 
procedimentos para verificação das espessuras aplicadas. 

3.7.4.5 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.7.4.6 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros (m2). Estará incluída nas medições a contratação dos serviços para a 
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definição das espessuras da pintura em decorrência do TRRF (tempo de resistência 
requerido ao fogo) estabelecido em projeto. 

3.7.4.7 Normas Complementares 

A execução de serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 

NBR 14323 – Dimensionamento de Estruturas de Aço de Edifícios em Situações de 
Incêndio; 

NBR 14432 – Exigências de Resistência ao Fogo dos Elementos Construtivos das 
Edificações. 

ASTM E119 – Fire Tests of Building Construction and Materials. 

ASTM E84 – Surface Burning Characteristics of Building Materials. 

3.7.5 Pintura Esmalte Sintético Fosco (03.01.600.05 / 03.01.600.06) 

3.7.5.1 Materiais 

 Tinta esmalte sintético fosco para superfícies metálicas, na cor branca. 
Referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco ou equivalente técnico, em no 
mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, aplicação nos 
corrimãos, guarda corpos, portas de aço, portas corta fogo, batentes e 
guarnições das portas de madeira. (03.01.600.05) 

 Tinta esmalte sintético fosco para superfícies metálicas, na cor grafite escuro. 
Referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco ou equivalente técnico, em no 
mínimo duas demãos, sobre superfície previamente preparada, aplicação nas 
grades metálicas internas e externas e escadas marinheiros. (03.01.600.06) 

O armazenamento do produto antes da aplicação será em lugar seco e ventilado, em 
suas embalagens originais de fábrica, perfeitamente identificadas. 

3.7.5.2 Execução 

A superfície deverá ser preparada e receber uma demão primária, seladora de acordo 
com o material a ser pintado. 

Após a secagem de base, deverão ser aplicadas 2 a 3 demãos de esmalte sintético 
com espaçamento mínimo de 12 horas entre cada uma. 

A superfície já pintada deverá ser lixada levemente com lixa d’água e seca antes da 
nova demão. 

A aplicação deverá ser por pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). 

3.7.5.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.7.5.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área de pintura, 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.8 IMPERMEABILIZAÇÕES (03.01.900) 

3.8.1 Manta Asfáltica Elastomérica (03.01.900.01) 

3.8.1.1 Materiais  

Para a impermeabilização das lajes descobertas, calhas e áreas molhadas será 
utilizada manta asfáltica Betumanta da Betumat ou equivalente técnico, com 4 mm de 
espessura, em conformidade com o disposto na NBR12190 e NBR 9228 e nas 
especificações do projeto. O armazenamento será realizado em local coberto e seco. A 
imprimação deverá ser executada com emulsão asfáltica. 

A regularização de base e a proteção mecânica da manta asfáltica serão executadas 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (conforme item 3.6.1.3. Regularização 
de Base).  

3.8.1.2 Execução 

O preparo e a aplicação do produto deverão obedecer rigorosamente às 
recomendações do fabricante.  

Os equipamentos para a execução da impermeabilização deverão ser selecionados em 
função do tipo e dimensão dos serviços, bem como da produção necessária.  

Os profissionais envolvidos na operação de impermeabilização deverão utilizar 
obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual e coletiva adequados a cada 
etapa do serviço, sendo necessário ainda treinamento específico e orientações 
técnicas. 

Antes do início dos serviços, deverá ser removido todo o material impermeabilizante 
existente, mantendo a superfície limpa.  

A superfície a ser impermeabilizada será convenientemente regularizada, observando 
os caimentos mínimos em direção aos condutores de águas, com argamassa de 
cimento e areia no traço volumétrico 1:3 (conforme item  3.6.1.3 Regularização de 
Base). 

Todas as arestas e cantos deverão ser arredondados e a superfície apresentar-se lisa, 
limpa, seca e isenta de graxas e óleos. As áreas mal aderidas ou trincadas serão 
refeitas. 

Inicialmente a superfície será imprimada com uma solução de asfalto em solventes 
orgânicos. Esta solução será aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a 
imprimação estiver perfeitamente seca, deverá ser iniciada a aplicação da manta, que 
será composta de diversas camadas de feltro ou manta colado entre si com asfalto. 
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O número de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverão 
obedecer às indicações de projeto, respeitadas as disposições dos itens 5.1.3 e 5.2.3 
da Norma NBR 12190 e as recomendações do fabricante. As emendas das mantas 
deverão se sobrepor no mínimo 10 cm e serão defasadas em ambas as direções das 
várias camadas sucessivas. 

Nos pontos de localização de tubos de escoamento de águas, deverão ser aplicados 
reforços com diversas camadas de manta asfáltica, a fim de dar rigidez local, evitando 
o rompimento da manta originado pela movimentação do tubo e a infiltração de água 
entre o tubo e a manta aplicada. A última camada deverá receber uma demão de 
asfalto de acabamento. 

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superfície horizontal receberá 
proteção com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, na espessura 
mínima de 2cm, formando quadros de 2x2m aproximadamente (conforme item 8.3 
Regularização de Base). As juntas dos quadros serão preenchidas com asfalto.  

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a remoção dos 
entulhos resultantes, bem como dos materiais e equipamentos utilizados, em 
conformidade com este prática. 

3.8.1.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das 
camadas de manta, em conformidade com as especificações de projeto. Antes da 
aplicação da camada de proteção, serão executadas as provas de impermeabilização, 
na presença da FISCALIZAÇÃO. 

Se for comprovada a existência de falhas, estas deverão ser corrigidas na presença da 
FISCALIZAÇÃO e em seguida realizadas novas provas de impermeabilização. O 
processo deverá se repetir até que se verifique a estanqueidade total da superfície 
impermeabilizada. 

Os testes de estanqueidade e aderência serão executados com lamina d’água por 72 
horas e jateamento de água e ar comprimido de alta pressão. 

3.8.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área 
impermeabilizada e a área da argamassa de proteção, obtida em metros quadrados 
(m²). 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.8.1.5 Normas e Práticas Complementares 

A execução de serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
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Normas da ABNT e INMETRO; 

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

3.8.2 Argamassa polimérica (03.01.900.02) 

3.8.2.1 Materiais  

Argamassa polimérica à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica 
para poço dos elevadores. Referência: VIAPLUS 1000 da "VIAPOL" ou equivalente 
técnico, incluindo regularização. 

3.8.2.2 Execução 

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de 
cimento, óleos, desmoldantes etc. Para tanto se recomenda a lavagem com escova de 
aço e água ou jato d'água de alta pressão. 

Ninhos e falhas de concretagem deverão ser tratados com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, amassada com solução de água e emulsão adesiva na proporção de 
2:1 em volume.  

Com a superfície úmida, porém não encharcada, aplicar as demãos necessárias para 
cada caso, conforme tabela de consumo do fabricante. As demãos deverão ser 
aplicadas no sentido cruzado em camadas uniformes com intervalos de 2 a 6 horas 
dependendo da temperatura ambiente. 

Juntas de concretagem e meias-canas reforçam o produto com incorporação de uma 
tela de poliéster entre a 2ª e 3ª demão. 

Espalhar areia peneirada e seca antes da secagem da última demão do produto. 

Aguardar a cura do produto por no mínimo 05 dias antes do teste de estanqueidade e 
execução da proteção mecânica. 

Em áreas abertas ou sob incidência solar promover a hidratação do produto no mínimo 
por 72 horas. 

3.8.2.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das 
camadas de manta, em conformidade com as especificações de projeto. Antes da 
aplicação da camada de proteção, serão executadas as provas de impermeabilização, 
na presença da FISCALIZAÇÃO. 

Se for comprovada a existência de falhas, estas deverão ser corrigidas na presença da 
FISCALIZAÇÃO e em seguida realizadas novas provas de impermeabilização. O 
processo deverá se repetir até que se verifique a estanqueidade total da superfície 
impermeabilizada. 

Os testes de estanqueidade e aderência serão executados com lamina d’água por 72 
horas e jateamento de água e ar comprimido de alta pressão. 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.8.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área 
impermeabilizada, obtida em metros quadrados (m²). 

3.9 ACABAMENTOS E ARREMATES (03.01.800) 

3.9.1 Bancadas  

3.9.1.1  Materiais 

 As bancadas dos sanitários masculino, feminino, família e fraldário serão 
executadas em granito Meruoca Clássico polido ou equivalente técnico com 
espessura de 2cm, saia e frontão com altura de 20cm e espessura de 2cm, sua 
largura será de 63cm, onde a largura útil será de 60cm e 3cm de embutimento 
da peça na alvenaria, as placas deverão ser uniformes, com faces planas e lisas 
e dimensões em conformidade com o projeto. Será apoiada em mão francesa, 
com espaçamento máximo de 1,00m, em aço inox, AISI 304, com acabamento 
escovado, perfil 30x10mm, nas dimensões de 30x20cm, chumbado na alvenaria 
com parafusos e buchas. Referência Fea ferragens ou equivalente técnico. 
(03.01.800.01), (03.01.800.03.01), (03.01.800.04) e (03.01.800.05) 

 As bancadas das copas e refeitórios serão executadas em granito Meruoca 
Clássico polido ou equivalente técnico com espessura de 2cm, saia com altura 
de 10cm e espessura de 2cm e frontão com altura de 20cm e espessura de 2cm, 
sua largura será de 63cm, onde a largura útil será de 60cm e 3cm de 
embutimento da peça na alvenaria as placas deverão ser uniformes, com faces 
planas e lisas e dimensões em conformidade com o projeto. Será apoiada em 
mão francesa, com espaçamento máximo de 1,00m, em aço inox, AISI 304, com 
acabamento escovado, perfil 30x10mm, nas dimensões de 30x20cm, chumbado 
na alvenaria com parafusos e buchas. Referência Feaferragens ou equivalente 
técnico. (03.01.800.01), (03.01.800.03.01), (03.01.800.04) e (03.01.800.05). 

3.9.1.2 Execução 

A CONTRATADA deverá apresentar amostras do granito para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. As bancadas deverão ser providas de furos para a montagem das 
louças e metais sanitários. A montagem e a fixação das bancadas será executada em 
conformidade com os detalhes de projeto, com ferramentas adequadas de modo a 
evitar danos nas placas. 

3.9.1.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o nivelamento, o acabamento, em 
conformidade com o projeto. Serão verificadas igualmente a uniformidade e a fixação 
das bancadas.  
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.9.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metro quadrado (m²). 

3.9.2  Prateleiras (03.01.800.06) 

3.9.2.1  Materiais 

 As prateleiras dos sanitários públicos serão executadas em granito Meruoca 
Clássico polido com espessura de 2cm, larguras de 25cm, onde a largura útil 
será de 20cm e 5cm de embutimento da peça na alvenaria e comprimentos de 
60cm, conforme indicado em projeto. As prateleiras deverão ser uniformes, com 
faces planas e lisas.(03.01.800.06.01) 

 As prateleiras dos depósitos de material de limpeza, serão executadas em 
granito Meruoca Clássico polido com espessura de 3cm, larguras de 45cm, onde 
a largura útil será de 40cm e 5cm de embutimento da peça na alvenaria e 
comprimentos variáveis, conforme indicado em projeto. As prateleiras deverão 
ser uniformes, com faces planas e lisas. (03.01.800.06.02) 

 Os trocadores dos sanitários família, serão em tampo de granito Meruoca 
Clássico polido com frontão de 4cm, nas dimensões de 86x186cm e esp. de 2cm 
(03.01.800.06.03). 

3.9.2.2 Execução 

A CONTRATADA deverá apresentar amostras do granito para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. A montagem e a fixação das prateleiras serão executadas em 
conformidade com os detalhes de projeto, com ferramentas adequadas de modo a 
evitar danos nas placas. 

O granito deverá ser de procedência conhecida e idônea, faces planas, sem 
rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos.  

O armazenamento e o transporte das prateleiras serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. De 
preferência, as placas serão guardadas em local próximo do assentamento, na posição 
vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo 
e discriminação da área a que se destinam.  

As prateleiras serão embutidas na parede, em um friso previamente executado, as 
peças serão assentadas com argamassa. O assentamento será realizado com cuidado, 
apoiando-se a peça na argamassa. 

A argamassa será preparada e aplicada úmida. Deverá ser lançada na área de 
assentamento das placas e distribuída uniformemente, de modo a constituir uma 
camada sem espaços vazios. 

3.9.2.3  Recebimento 
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Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o nivelamento, o acabamento, em 
conformidade com o projeto. Serão verificadas igualmente a uniformidade e a fixação 
das prateleiras.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.9.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos em metros quadrados 
(m2). 

3.9.3 Chapa em aço inox (03.01.800.18) 

3.9.3.1  Materiais 

Chapa em aço inox escovado, AISI 304, USG nº 14 (e=1,98mm), nas dimensões de 
2000x1000mm, rebitadas na estrutura das escadas rolantes para vedação dos fundos 
ou do conector formando assim os portais nos acessos das salas de embarque ao 
conector, conforme indicado em projeto. Referência da chapa Coppermetal ou 
equivalente técnico. 

3.9.3.2 Execução 

A CONTRATADA deverá apresentar amostras para aprovação da FISCALIZAÇÃO. A 
montagem e a fixação serão executadas em conformidade com os detalhes de projeto, 
com ferramentas adequadas de modo a evitar danos nas placas. 

3.9.3.3  Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o nivelamento, o acabamento, em 
conformidade com o projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.9.3.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos em metros quadrados 
(m2)  

3.9.4 Chapa em alumínio anodizado (03.01.800.19) 

3.9.4.1  Materiais 

Chapa em alumínio anodizado na cor natural, chapa lisa com espessura de 2,7mm, nas 
dimensões conforme modulação das esquadrias indicadas em projeto, rebitada no 
sistema de fechamento vertical tipo fachada-cortina para vedação das alvenarias. 
Referência da chapa Incometal ou equivalente técnico. 
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Para caixilhos: C028, C029, C103 e C126. 

3.9.4.2 Execução  

A CONTRATADA deverá apresentar amostras para aprovação da FISCALIZAÇÃO. A 
montagem e a fixação serão executadas em conformidade com os detalhes de projeto, 
com ferramentas adequadas de modo a evitar danos nas placas. 

3.9.4.3  Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o nivelamento, o acabamento, em 
conformidade com o projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.9.4.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos em metros quadrados 
(m2)  

3.10  DIVISÓRIAS (03.01.120) 

3.10.1 Divisórias em Placas de Laminado – Sanitários (03.01.120.04) 

3.10.1.1  Materiais 

 Os painéis das divisórias dos banheiros públicos e dos funcionários serão 
constituídos de placas de laminado do tipo TS com espessura de 10mm, alturas 
variáveis e portas do mesmo material, conforme indicação de projeto. 
Referência: Neocom ou equivalente técnico. (03.01.120.04.01) 

 Portas em laminado melamínico estrutural TIPO TS-10mm, com acabamento 
texturizado dupla face, cor cinza claro, 0,60x1,90m, perfil batente em alumínio 
natural para aplicação em sanitários. Referência NEOCOM ou equivalente 
técnico. (03.01.120.04.02) 

3.10.1.2  Execução 

Antes da montagem, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias todas as 
medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. 

A montagem e fixação dos painéis serão executadas em conformidade com os 
detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. 
A montagem será realizada após a execução do piso e revestimentos, a fim de evitar 
choques de equipamentos ou materiais com as placas. 

A fixação das divisórias será realizada, na parte inferior e junto às paredes, por 
aparafusamento à alvenaria por meio de cantoneiras metálicas, conforme indicado em 
projeto. 
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A CONTRATADA deve verificar a perfeita instalação das portas executando todos os 
ajustes indicados pela FISCALIZAÇÃO. Antes da montagem dos componentes, serão 
verificadas nos locais de aplicação das portas todas as medidas pertinentes às 
posições indicadas no projeto. Os batentes de alumínio terão guarnição e perfil 
amortecedor de plástico. 

3.10.1.3 Ferragens 

As ferragens utilizadas, para perfeita utilização do conjunto, serão padrão Neocom, 
conforme descrição abaixo: 

 Os painéis divisórios terão perfil montante reforçado de alumínio, liga 6063, 
têmpera T-6 e fixador de painel em liga especial de alumínio com parafuso trava 
em aço inox com fenda sextavada; 

 As portas terão fechadura universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em 
nylon reforçado com fibra de vidro na cor preta fosca e dobradiças automáticas 
tipo “self-closing” em liga especial de alumínio, com duplo apoio para o pino eixo 
articulado sobre buchas de nylon, sendo 3 uns. por folha. 

3.10.1.4 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 
o esquadro bem como o encaixe e movimentação das portas, em conformidade com o 
projeto. O fornecedor deve entregar os painéis de portas e perfis diretamente 
protegidos de acordo com seu procedimento habitual.  

A CONTRATADA deve verificar no recebimento, as perfeitas condições de acabamento 
na totalidade de portas e perfis. 

A armazenagem deve ser feita rigorosamente de acordo com as instruções do 
fabricante selecionado para fornecimento. 

A FISCALIZAÇÃO recusará sumariamente as portas e perfis metálicos que, a seu 
critério, estejam em desacordo com o projeto ou que apresentem defeitos 
comprometedores de aspecto visual. 

3.10.1.5 Medição 

Para as divisórias os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela 
sua área, determinada em metros quadrados (m²).   

A medição para o recebimento dos serviços das portas será efetuada por unidade (un.) 
de porta efetivamente instalada. 

3.10.2 Divisórias em Painéis de Alumínio Anodizado (03.01.120.01) 

3.10.2.1  Materiais 
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Painel divisório com espessura de 100 mm. Tipo piso-teto. Portas simples e duplas 
inclusas. Estrutura interna composta por perfis de aço composto por travessas 
horizontais e montantes tubulares verticais para o travamento estrutural. Estrutura 
externa em perfis de alumínio extrudado composto por guias superiores e inferiores de 
acabamento (aparente) em alumínio pintado por processo eletrostático na cor branca. 

Fechamento por placas de MDP, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento, 
encaixados em ambos os lados da estrutura, sistema do tipo sacável, facilitando uma 
eventual manutenção. Acabamento das placas em BP (laminado melamínico de baixa 
pressão), de acabamento madeirado, referência Carvalho Malva (padrão Eucatex, ou 
equivalente técnico).  

Portas lisas, com espessura acabada de 40 mm, revestidas em laminado melamínico 
de baixa pressão (BP) com acabamento madeirado, referência Carvalho Malva (padrão 
Eucatex ou equivalente técnico), com vedação da fresta inferior tipo guilhotina. 

Referência: Solidor – Parede Divisória Dupla Alumínio ou equivalente técnico. 
(03.01.120.01.01) 

3.10.2.2 Execução 

Antes da montagem, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias todas as 
medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. 

A montagem e fixação dos painéis serão executadas em conformidade com os 
detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. 
A montagem será realizada após a execução do piso e revestimentos, a fim de evitar 
choques de equipamentos ou materiais com as placas. 

A fixação das divisórias se dará através da instalação de guias de piso e teto, utilizando 
sempre que necessário, consoles em alvenaria (no caso dos pisos elevados) e em 
drywall sobre o forro (no caso da existência de forro) para que essa fixação possa ser 
feita. 

Toda fiação elétrica e de telefonia correrá por perfis de alumínio localizado no rodapé 
dos painéis. 

3.10.2.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.  

3.10.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²).   

3.10.3 Divisórias de Painéis revestidos com Chapa de Eucalipto (03.01.120.02) 

3.10.3.1 Material 

Composto de painéis de 35mm de espessura, 1.202mm de largura e 2.110mm de 
altura, revestidos com chapa dura de eucalipto prensadas, oriundas de madeiras 
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certificadas de reflorestamento, com acabamento em resina melamínica de baixa 
pressão. Portas simples e duplas inclusas. Referência: Eucatex, Divilux 35 na cor Areia 
Jundiaí ou equivalente técnico. (03.01.120.02.01) 

3.10.3.2 Execução 

Antes da montagem, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias todas as 
medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. 

A montagem e fixação dos painéis serão executadas em conformidade com os 
detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. 
A montagem será realizada após a execução do piso e revestimentos, a fim de evitar 
choques de equipamentos ou materiais com as placas. 

A fixação das divisórias se dará através da instalação de guias de piso e teto em perfis 
em alumínio, tipo NTR, fixadas com buchas e parafusos no piso e teto. Entre os 
painéis, a cada 1202mm, será instalado o mesmo perfil para fixação dos painéis. 

3.10.3.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.  

3.10.3.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²).   

3.10.4 Divisória em Drywall (03.01.120.03) 

3.10.4.1 Material 

Divisória em drywall constituída por uma estrutura de perfis de aço galvanizado, chapas 
de gesso para drywall com espessura de 15mm e altura de 2800mm, parafusadas em 
ambos os lados, espessura total de 100mm. Referência: Knauf, sistema Knauf W111 
ou equivalente técnico. (03.01.120.03.01) 

3.10.4.2 Execução 

Antes da montagem, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias todas as 
medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. 

A montagem e fixação dos painéis serão executadas em conformidade com os 
detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas.  

A fixação das divisórias se dará através da instalação de guias de piso e teto, seguindo 
recomendações do fabricante 

3.10.4.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.  
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3.10.4.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²).  

3.10.5 Divisória em Vidro Laminado (03.01.120.05) 

3.10.5.1 Material 

A divisória será em vidro laminado (conforme item 3.4.VIDROS) não encaixilhada, 
fixada diretamente sobre o piso através de cantoneira de abas desiguais em aço 
galvanizado, nas dimensões de 3,5x6cm e esp. de 3mm, soldada em barra chata 
corrida, esp. de ¼” e largura de 10cm chumbada no piso com chumbador tipo parabolt, 
o vidro será fixado com silicone estrutural.(03.01.120.05.01) 

3.10.5.2 Execução 

Antes da montagem, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias todas as 
medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. 

A montagem e fixação dos vidros serão executadas em conformidade com os detalhes 
do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nos vidros.  

3.10.5.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 
ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.  

3.10.5.4 Medição 

Os serviços, da cantoneira para fixação dos vidros, efetivamente realizados e aceitos 
serão medidos pelo seu comprimento, determinado em metros (m). Os outros serviços 
dos vidros e dos corrimãos serão medidos dentro dos próprios itens. 

3.11 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

3.11.1 Brise Soleil - tipo 12 (parede) (03.01.800.16) 

3.11.1.1 Materiais 

Painéis duplos perfurados em aluzinc, cor azul-escuro, instalados com suportes de 
painel (costelas) duplos de polímero especial, inseridos em tubos de alumínio 
extrudado, com painel de 450mm de largura, divididos em módulos de 2800mm de 
comprimento de eixo a eixo; espessura do painel de 1mm perfurado padrão #100M1 
com 21% de abertura, furos com diâmetro de 4mm, sendo a distância entre eixos dos 
furos de 9,53mm na horizontal e 8,25mm na vertical, formando entre furos ângulo de 
60°. Referência “Aeroscreen duplo”, manual, com placas perfuradas padrão 103, cor 
7019, Hunter Douglas, ou equivalente técnico normatizado. 

3.11.1.2 Execução 
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Os Brises serão fixados nos suportes e inseridos nos tubos de alumínio, a instalação 
deverá seguir as recomendações do fabricante. 

3.11.1.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.1.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²).   

3.11.2 Corrimão em aço galvanizado (03.01.800.11) 

3.11.2.1 Materiais 

Os corrimãos das escadas enclausuradas e dos guarda corpos metálicos serão 
executados em perfis tubulares de aço galvanizado, com diâmetro de 1 ½”, espessura 
da parede de 1,5mm, com acabamento em pintura na cor branca (conforme item 3.7 
PINTURAS), fixados na alvenaria por meio de apoios em chapa de aço SAC 41 
(e=3mm) ou parafusados em perfis tubulares em alumínio anodizado na cor preta, nas 
dimensões de 2”x2”, que por sua vez serão parafusados nos perfis metálicos das 
pontes de embarque, conforme indicado em projeto. 

3.11.2.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.2.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pelo seu comprimento, 
determinado em metros (m). 

3.11.3 Corrimão em aço inox (03.01.800.12) 

3.11.3.1 Materiais 

Os corrimãos das escadas abertas e dos guarda corpos em vidro serão executados em 
perfis tubulares de aço inox, AISI 304, com diâmetro de 1 ½”, espessura da parede de 
1,65mm, com acabamento escovado, fixados nos guarda corpos em vidro laminado, 
com suporte de fixação de corrimãos em aço inox, padrão Walmetal ou equivalente 
técnico, conforme indicado em projeto. 

3.11.3.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.3.3 Medição 
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Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pelo seu comprimento, 
determinado em metros (m). 

3.11.4 Guarda-corpo (03.01.350) 

3.11.4.1 Guarda-corpo em vidro laminado (03.01.350.01) 

3.11.4.1.1 Materiais 

O guarda-corpo será em vidro laminado (conforme item 3.4.VIDROS) não encaixilhado, 
fixado diretamente sobre o piso através de cantoneira de abas desiguais em aço 
galvanizado, nas dimensões de 3,5x6cm e esp. de 3mm, soldada em barra chata 
corrida, esp. de ¼” e largura de 10cm chumbada no piso com chumbador tipo parabolt, 
o vidro será fixado com silicone estrutural e receberá corrimão em aço inox escovado 
(conforme item 3.11.3. CORRIMÃO). 

Para a fixação na rampa, o guarda-corpo deverá apresentar altura constante e deverá 
possuir dois níveis de corrimão em atendimento a NBR 9050, em aço inox escovado 
(conforme item 3.11.3. CORRIMÃO). 

3.11.4.1.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.4.1.3 Medição 

Os serviços, da cantoneira para fixação dos vidros, efetivamente realizados e aceitos 
serão medidos pelo seu comprimento, determinado em metros (m). Os outros serviços 
dos vidros e dos corrimãos serão medidos dentro dos próprios itens. 

3.11.4.2 Guarda-corpo metálico (03.01.350.02) 

3.11.4.2.1 Materiais 

Os guarda corpos serão confeccionados em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 
3”, espessura de parede de 2mm soldados a um tubo vertical com diâmetro de 1½” 
espessura de parede de 2mm, com distância máxima de 100cm, que por sua vez 
estará soldado em base metálica, 10x10cm, espessura de ¼”, chumbada no piso com 
chumbador tipo parabolt, entre os tubos verticais, paralelos ao tubo de 3”, serão 
soldados ferros chatos em aço galvanizado, nas dimensões de 1¼”x1/4”, conforme 
detalhes de projeto. Serão instalados corrimãos em aço galvanizado (conforme item 
3.11.3. CORRIMÃO). O guarda corpo receberá pintura esmalte sintético acetinado na 
cor branca (conforme item 3.7 PINTURAS). 

3.11.4.2.2 Execução 

A técnica de soldagem, a execução, a aparência e a qualidade das soldas, bem como 
os métodos utilizados na correção dos defeitos, deverão obedecer às seções 3 e 4 da 
AWS D 1.1. 
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3.11.4.2.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.4.2.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pelo seu comprimento 
determinado em metros (m).. 

3.11.5 Alçapão Metálico (03.01.800.15) 

3.11.5.1 Material 

Será fornecido e instalado alçapão em chapa de aço galvanizado nas dimensões de 
220x110cm com perfis metálicos em “T” e “L” de 1¼” na estrutura da folha e barras 
chatas de 1¼” em eventuais travessas de reforço interno e chapa nº 14 nas almofadas. 
Todo conjunto será fixado na laje de concreto por meio de parafusos e chumbadores 
de expansão em aço. 

A pintura de acabamento será executada em tinta poliuretânica Sumatane sobre fundo 
anticorrosivo Shop-primer ambos de fabricação Sumaré ou equivalente técnico, mínimo 
de duas demãos. 

3.11.5.2 Execução 

A técnica de soldagem, a execução, a aparência e a qualidade das soldas, bem como 
os métodos utilizados na correção dos defeitos, deverão obedecer às seções 3 e 4 da 
AWS D 1.1. 

3.11.5.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.5.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade. Os serviços 
rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

3.11.6 Metais Sanitários (03.01.720) 

3.11.6.1 Materiais 

 Torneira para lavatório de mesa com sensor de movimento para sanitários. 
Referência: DOCOL – Docol Eletric Zenit cód. 00464806, acabamento cromado 
ou equivalente técnico (03.01.720.01). 

 Torneira para lavatório de mesa Pressmatic De Luxe para sanitários. 
Referência: DOCOL – linha Pressmatic cód. 17160006, acabamento cromado ou 
equivalente técnico (03.01.720.13). 
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 Torneira de mesa para Copa, acabamento cromado. Referência: Deca - linha 
Targa, 1167 C40 ou equivalente técnico (03.01.720.02). 

 Torneira de uso geral para tanque, acabamento cromado Referência: DECA - 
linha Standard, 1152 C39 ou equivalente técnico (03.01.720.03). 

 Acabamento e base para válvula de descarga para mictório. Referência: Deca 
– Decamatic Eco, código 2573 C ou equivalente técnico (03.01.720.04). 

 Acabamento e base para válvula de descarga para bacias sanitárias. 
Referência: Deca – Hydra Duo, código 2545.C.112 ou equivalente técnico. 
(03.01.720.05).  

 Acabamento e base para válvula de descarga para bacias sanitárias 
acessíveis. Referência Deca Linha Hydra Eco Conforto, código 4900.C.CONF ou 
equivalente técnico (03.01.720.06). 

 Acabamento e base para registro de pressão para chuveiro e de gaveta, 
acabamento cromado. Referência: Deca - linha Targa, código 4900.C40.PQ.CR 
ou equivalente técnico (03.01.720.09). 

 Válvula de escoamento para lavatórios. Referência: Deca – código 1601C ou 
equivalente técnico (03.01.720.11). 

 Válvula de escoamento para cubas de cozinha. Referência: Deca – código 
1623C ou equivalente técnico (03.01.720.12) 

 Válvula de escoamento para tanque. Referência: Deca – 1605.C114 ou 
equivalente técnico (03.01.720.10). 

 Chuveiro elétrico, com ducha manual, potência de 5500W, tensão de 220V, 
com 4 temperaturas de aquecimento, acabamento na cor branca. Referência: 
LORENZETTI Lorenducha ou equivalente técnico (03.01.720.07). 

 Ducha higiênica 3T, com ducha manual, potência de 4000W, tensão de 220V, 
com 3 temperaturas de aquecimento, acabamento na cor branca. Referência 
Lorenzetti ou equivalente técnico. (03.01.720.08) 

Obs: o acabamento de todos os metais será cromado. 

3.11.6.2 Execução 

Os aparelhos e respectivos pertences e acessórios serão instalados em restrita 
observância às recomendações do fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será 
cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não 
se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transportes, manuseio e 
instalação inadequada. 

3.11.6.3 Recebimento 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade. Os serviços 
rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

3.11.6.4 Medição 
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Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade. Os serviços 
rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

3.11.7 Louças sanitárias (03.01.710) 

3.11.7.1 Materiais 

 Bacia sanitária convencional na cor branca e tubo de ligação cromado. 
Referência: Deca - Linha Targa, código P1 cor GE17 (bacia) e código 1968C 
(tubo) ou equivalente técnico (03.01.710.01). 

 Bacia sanitária acessível na cor branca, sem abertura frontal e tubo de ligação 
cromado. Referência: Deca - Linha Conforto, cód P.510, cor GE17 (bacia) e 
código 1968C (tubo) ou equivalente técnico (03.01.710.02). 

 Mictório de louça na cor branca com sifão integrado. Referência: Deca - linha 
M712, cor GE17 ou equivalente técnico (03.01.710.03). 

 Lavatório com coluna suspensa branco e sifão cromado para lavatórios. 
Referência: Deca - linha Vogue Plus L51/CS1, cor GE17 (lavatório) e código 
1684.C112 (sifão) ou equivalente técnico (03.01.710.04). 

 Cuba de embutir oval na cor branca e sifão cromado para lavatórios. 
Referência: Deca - L37, cor GE17 (cuba) e código 1684.C112 (sifão) ou 
equivalente técnico (03.01.710.05). 

 Tanque branco com coluna na cor branca e sifão cromado para tanques. 
Referência: Deca - TQ25/ CT2, cor GE17 (tanque) e código 1680.C112 (sifão) 
ou equivalente técnico (03.01.710.06). 

 Cuba de embutir oval pequena na cor branca e sifão cromado para lavatórios.. 
Referência: Deca – L59, cor GE17 (cuba) e código 1684.C112 (sifão)  ou 
equivalente técnico (03.01.710.07). 

 Bacia infantil na cor branco gelo e tubo de ligação cromado. Referência: Celite 
– cód. 08254 (bacia) e código 1968C (tubo) ou equivalente técnico 
(03.01.710.08). 

 Cuba em aço inox, dimensões 40x34x17cm e sifão cromado. Referência: 
Tramontina, linha Prime, código 94020106 (cuba) e código 1680.C112 (sifão)  ou 
equivalente técnico (03.01.710.09). 

 Banheira para bebê em chapa de aço inoxidável tipo AISI-304 (liga 18/8), 
chapa 18, solda utilizada de argônio, acabamento polido fosco, nas dimensões 
de 70x45x20/23 cm. Referência: Hidronox ou equivalente técnico (03.01.710.10). 

3.11.7.2 Execução 

Todos os itens devem ser instalados por profissionais especializados, em restrita 
observância às recomendações do fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será 
cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não 
se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transportes, manuseio e 
instalação inadequada. 
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O vaso sanitário deve ser fixado ao piso com parafuso, através de bucha de "nylon".  

Deve ser aplicada massa plástica ou de vidraceiro para vedação entre a louça do vaso 
e a bolsa de chumbo embutida no piso.  

O tubo de ligação para entrada de água deve ser cromado, com canopla e montado 
com anéis de borracha para vedação. 

A colocação do lavatório deve obedecer esta Especificação e as do fabricante. Os 
lavatórios, equipamentos afins, os pertences e peças complementares devem ser 
instalados de acordo com o projeto arquitetônico e da instalação hidráulica. 

A colocação de mictórios e pertences deve obedecer a esta Especificação e as do 
fabricante. Os mictórios, pertences e peças complementares devem ser instalados de 
acordo com a indicação do projeto arquitetônico compatibilizado com as informações 
especificas do projeto das instalações hidráulicas. 

Os aparelhos e respectivos pertences e acessórios serão instalados em restrita 
observância às recomendações do fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será 
cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não 
se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transportes, manuseio e 
instalação inadequada. 

3.11.7.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.7.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.). 

3.11.8 Acessórios Sanitários (03.01.730) 

3.11.8.1 Materiais 

 Barra de apoio reta (horizontal) em tubo de aço inox, diâmetro de 1½”, com 
comprimento de 80cm. Referência: Teckinox, código TK 900–09 ou equivalente 
técnico (03.01.730.01). 

 Barra de apoio em "U" para o lavatório de coluna Deca, em tubo de aço inox, 
diâmetro de 1½”. Referência: Teckinox, código TK 970–09 ou equivalente 
técnico (03.01.730.02). 

 Barra de apoio para chuveiro em tubo de aço inox, diâmetro de 1 ½”, nas 
dimensões de 80x80cm. Referência: Teckinox, código TK 950–09 ou equivalente 
técnico. (03.01.730.07) 

 Barra para mictório reta (horizontal) em tubo de aço inox, diâmetro de 1 ½”, 
com comprimento de 70cm. Referência: Teckinox, código TK 1000–0005  ou 
equivalente técnico (03.01.730.08). 

 Banco articulável para chuveiro com base em tubo de aço inox, diâmetro de 
1½”, e assento em chapa de aço inox, AISI 304, tipo 18.8 perfurado, nas 
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medidas de 50x45cm. Referência: Teckinox, código TK 900–09 ou equivalente 
técnico (03.01.730.03). 

 Assento plástico para bacia sanitária convencional na cor branca. Referência: 
Deca - linha Targa, código AP01, cor GE17, ou equivalente técnico 
(03.01.730.04). 

 Assento plástico para bacia sanitária para portadores de deficiência. 
Referência: Deca – código AP.510, cor GE17, ou equivalente técnico 
(03.01.730.05). 

 Assento plástico para bacia infantil. Referência: Celite – código 08987 ou 
equivalente técnico (03.01.730.06). 

3.11.8.2 Execução 

Os acessórios serão instalados em restrita observância às recomendações do 
fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes 
de sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não se permitindo quaisquer defeitos 
decorrentes de fabricação, transportes, manuseio e instalação inadequada. 

A tampa plástica deve ser fixada com parafusos e arruelas de plástico. 

3.11.8.3 Recebimento 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade. Os serviços 
rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

3.11.8.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidades (un.).  

3.11.9 Bebedouros (03.01.800.07) 

3.11.9.1 Materiais 

Bebedouro para 300 pessoas com gabinete e tampo em aço inox escovado com 
estrutura própria para fixação em parede, com depósito de água em aço inox, 
serpentina de cobre, 2 torneiras de tato em plástico injetado com protetor bocal, 
acionamento elétrico através de botões com sistema braille, filtro e pré-filtro internos e 
de fácil acesso. Referência IBBL BDF 300 ou equivalente técnico. 

3.11.9.2 Execução 

Os bebedouros serão instalados em restrita observância às recomendações do 
fabricante, seguindo orientações de locação nos projetos pertinentes. 

3.11.9.3 Recebimento 

O produto deverá apresentar certificado de garantia mínima de 12 meses conforme 
condições estabelecidas no Certificado. 
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3.11.9.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.). 

3.11.10 Batedor para carrinhos (03.01.800.08) 

3.11.10.1 Materiais 

Os batedores para carrinhos de bagagem serão em aço inox escovado diâmetro 2", 
espessura da parede de 1,65mm, soldado em chapa de aço inox escovado, AISI 304, 
USG nº 3 (e=6,35mm), que por sua vez, será soldada em base metálica em chapa de 
aço inox, USG nº 3, nas dimensões de 10x10cm, chumbada no piso com chumbador 
tipo Parabolt. 

3.11.10.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.10.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por metro (m). 

3.11.11  Defensa metálica (03.01.800.09) 

3.11.11.1 Materiais 

As defensas metálicas serão em aço inox escovado diâmetro 3", espessura da parede 
de 2,11mm, rebitadas em tubos de diâmetro 3½” do mesmo material, este por sua vez, 
será soldado em base metálica em chapa de aço inox, AISI 304, USG nº 3 
(e=6,35mm), nas dimensões de 15x15cm, chumbada no piso com chumbador tipo 
Parabolt. 

3.11.11.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.11.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por metro (m). 

3.11.12 Divisor de fluxos retrátil (03.01.800.10) 

3.11.12.1 Materiais 

Os divisores de fluxos serão compostos com cassete: (em plástico especial de alta 
resistência, com sistema de alto-encaixe), tubo (perfil em alumínio com estrias em toda 
sua extensão, para recepção de fita), base (massa composta com ferro fundido 
granulado – Cobertura PEAD: Polietileno de alta densidade), calota (estampada em 
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alumínio), com fita cor preta onde deverá estar estampada o logo da INFRAERO, o 
comprimento da fita será de 2,40m. Referência: Easyline - linha Elegance cromado 
semi-brilho ou equivalente técnico. 

3.11.12.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.12.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidades (un.). 

3.11.13 Arremates para alvenaria (03.01.800.13) 

3.11.13.1 Material 

Placas compostas por duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura e um núcleo 
central de Polietileno maciço, tendo uma espessura final de 4mm na cor branca, com 
um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 20cm para arremate de 
alvenarias revestidas em porcelanato, conforme detalhes em projeto, referência 
Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico. As placas serão fixadas em 
cantoneiras de abas iguais em aço galvanizado, nas dimensões de 1”x1”x1/8”, 
chumbadas nas alvenarias com parafusos e buchas.(03.01.800.13.01) 

Placas compostas por duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura e um núcleo 
central de Polietileno maciço, tendo uma espessura final de 4mm na cor branca, com 
um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 25cm para arremate de 
alvenarias revestidas em porcelanato, conforme detalhes em projeto, referência 
Alucobond – cor 101 White 16 ou equivalente técnico. As placas serão fixadas em 
cantoneiras de abas iguais em aço galvanizado, nas dimensões de 1”x1”x1/8”, 
chumbadas nas alvenarias com parafusos e buchas. (03.01.800.13.02) 

3.11.13.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.13.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, 
determinada em metros quadrados (m²).   

3.11.14 Cantoneiras para alvenarias (03.01.800.14) 

3.11.14.1 Material 

Cantoneiras de abas iguais em aço inox escovado, AISI 304, dimensões de 2"x2"x1/4", 
fixadas nas alvenarias com parafusos e buchas. 

3.11.14.2 Recebimento 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.14.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por metro (m). 

3.11.15 Fechamentos dos pilares “H” (03.01.800.17) 

3.11.15.1 Material 

Placas compostas por duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura e um núcleo 
central de Polietileno maciço, tendo uma espessura final de 4mm na cor branca, com 
um núcleo de plástico e pintura PVDF 500, largura de 20cm para fechamento dos 
pilares, conforme detalhes em projeto, referência Alucobond – cor 101 White 16 ou 
equivalente técnico. As placas serão fixadas em cantoneiras de abas iguais em aço 
galvanizado, nas dimensões de 1”x1”x1/8”, chumbadas nos pilares com parafusos e 
buchas. 

3.11.15.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.15.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

3.11.16 Fechamento em gesso (03.01.800.20) 

3.11.16.1 Material 

Fechamento em gesso composto por chapa Gypsum BR 12,5mm, modelo FGA com 
fixação através de arames galvanizados nº 18, com dimensões, alturas e ângulos 
variáveis, conforme indicado em projeto. Referência: Lafarge - Forro Gypsum Aramado 
FGA ou equivalente técnico. 

3.11.16.2 Execução 

Fixar no teto, pinos de aço com revólver especial. Pendurais de aço passarão por um 
furo existente no pino e serão presos nas placas de gesso em um furo feito na própria 
obra, torcendo-os bem para amarrar as peças. 

As placas com encaixes macho-e-fêmea nas laterais receberão a mesma massa para 
acabamento nos rejuntes, após a retirada dos restos de fios com alicate. 

Na instalação deverão ser observados todos os detalhes previstos no projeto, locando-
se previamente os pontos de fixação dos pendurais, as eventuais juntas de 
movimentação etc. 
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Os serviços só deverão ser iniciados depois de concluídos e testados eventuais 
sistemas de impermeabilização, as instalações elétricas, hidráulicas, de ar-
condicionado etc. 

Nos fechamentos em que for empregada pasta preparada na obra, qualquer superfície 
metálica passível de entrar em contato com o gesso deverá ser previamente protegida, 
mesmo que tais componentes sejam anodizados, cromados, etc. 

Após secagem, lixar a massa, limpar com um pano úmido para tirar o excesso de 
poeira. 

Após a instalação final do fechamento em gesso, deverá ser aplicada pintura (conforme 
item 3.7.2.Pintura Acrílica Acetinada). 

3.11.16.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.16.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área, determinada 
em metros quadrados (m²). 

3.11.17 Enchimento de EPS (03.01.800.21) 

3.11.17.1 Materiais 

Placas de espuma de poliestireno (EPS) nas dimensões de 500x500mm e 
comprimento de 2000mm, para uso no enchimento do palco do 
auditório.(03.01.800.21.02) 

3.11.17.2 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.17.3 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área 
determinada em metros quadrados (m²). 

3.11.17.4 Normas  

ABNT NBR 11 752 – Espuma de Poliestireno 

3.11.18 Passagem sobre dutos (03.01.800.22) 

3.11.18.1 Materiais 
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A passagem sobre dutos será confeccionada em perfil de aço galvanizado, tipo “U”, 
nas dimensões de 6” e com comprimentos variáveis, chumbada no piso com 
chumbador tipo parabolt. Os perfis serão soldados e nas suas laterais serão instalados 
os degraus metálicos tipo DS 30/3, malha 25x100mm, h=45mm e L=800mm, no 
patamar superior será instalada grade metálica, tipo GS B4-404, malha 25x100mm, 
h=40mm e L=800mm, ambas serão padrão Selmec ou equivalente técnico, conforme 
detalhes de projeto. Serão instalados guarda corpo em tubo de aço galvanizado com 
diâmetro de 1½”, espessura de parede de 2mm soldados no perfil “U”. A passagem 
receberá pintura esmalte sintético fosco na cor grafite escuro (conforme item 3.7.5. 
PINTURAS). 

3.11.18.2 Execução 

A técnica de soldagem, a execução, a aparência e a qualidade das soldas, bem como 
os métodos utilizados na correção dos defeitos, deverão obedecer às seções 3 e 4 da 
AWS D 1.1. 

3.11.18.3 Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.18.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.). 

3.11.19 Montantes em Alumínio (03.01.800.24) 

3.11.19.1 Materiais 

Tubo em alumínio anodizado na cor preta, nas dimensões de 50x25x1,5mm, altura de 
650mm, rebitado na viga metálica para sustentação dos corrimãos em aço inox nas 
pontes de embarque, conforme indicado em projeto. Referência Alcoa ou equivalente 
técnico.  

3.11.19.2 Execução 

O preparo e a aplicação do produto deverão ser efetuados conforme as 
recomendações do fabricante. 

3.11.19.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.19.4 Medição 
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Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.). 

3.11.20 Colchonete para trocador (03.01.800.24) 

3.11.20.1 Materiais 

 Colchonete para trocador dos sanitários família de espuma flexível de 
poliuretano, dimensões 180x80x5 cm, espuma de poliuretano flexível com 
densidade D33, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil 
plastificado (corino), atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura 
simples e acabamento em cadarço impermeável (03.01.800.24.01); 

 Colchonete para trocador dos fraldários de espuma flexível de poliuretano, 
dimensões 180x80x5 cm, espuma de poliuretano flexível com densidade D33, 
integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado 
(corino), atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável (03.01.800.24.01). 

3.11.20.2 Execução 

O colchonete deverá ser certificado pelo INMETRO, em conformidade com a norma 
NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - 
Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete 
de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.  

O colchonete deverá ser embalado em plástico transparente. Qualquer embalagem 
plástica utilizada para embalagem do colchonete, deverá trazer a seguinte marcação 
em letras não inferiores a 5mm de altura e com o destaque em negrito: "ATENÇÃO: 
PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA EMBALAGEM PLÁSTICA 
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS." Devem constar do lado externo da embalagem, 
rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do 
produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Não deverão ser 
utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. 

3.11.20.3 Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 
diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

3.11.20.4 Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade (un.). 

3.12 LIMPEZA DA OBRA (11.01.000) 

3.12.1 Descrição 
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Limpeza da obra a ser feita em todo o pavimento e entorno da área construída, engloba 
limpeza geral de áreas externas, serviço de varrição, remoção de resto de obra,  
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, louças, metais, etc.). 

3.12.2 Execução 

Para a limpeza deverá se usar de modo geral água e sabão neutro, escovão, 
vassouras e ar comprimido. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos 
deverão ser restritos e feitos de modo a não causar danos nas superfícies ou peças. 

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão 
ser lavadas totalmente;  

As ferragens cromadas em geral, após limpas com removedor adequado, deverão ser 
polidas com flanela seca. 

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverão ser 
totalmente removidos. 

3.12.3 Recebimento  

Atendidas as condições de fornecimento e execução a obra deverá se apresentar 
completamente limpa, pronta para utilização. 

3.12.4 Medição 

Medição por m² de edificação construída, sem computar beirais. 

 

 

 


