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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Objeto 

Esta Especificação técnica tem por objetivo estabelecer condições, para a execução das obras 
e serviços para a construção do novo Edifício do Corpo de Bombeiros (ECB) do Aeroporto de 
Joinville, orientando e disciplinando o relacionamento técnico entre a CONTRATADA  e a  
Empresa Brasileira de Infra-estrutura  Aeroportuária INFRAERO. 
 
Este documento enumera os serviços previstos no projeto e discrimina os insumos (materiais, 
equipamentos e pessoal) a serem empregados e os métodos construtivos a serem seguidos na 
execução dos mesmos, quando for julgado necessário fazê-lo. 
 
Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas 
a empregar. 
 
Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos, prevalece o indicado neste 
documento. 

1.2. Desenhos de Referência 

Para orientação geral dos projetos serão fornecidos os seguintes projetos elaborados pela 
CONTRATANTE: 

 
 
 
 

JVL - ECB - 002.002.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 
PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 1/3 RAMO - 1 

JVL - ECB - 002.003.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 
PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 2/3 RAMO - 1 

JVL - ECB - 002.004.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 
PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 3/3 RAMO - 1 

JVL - ECB - 002.005.R0 PROJETO GEOMÉTRICO / 
PAVIMENTAÇÃO - PERFIL 

LONGITUDINAL RAMOS - 1 - 1A - 1B 
JVL - ECB - 002.006.R0 PROJETO GEOMÉTRICO / 

PAVIMENTAÇÃO - PERFIL 
LONGITUDINAL RAMOS - 1C - 1D - 1E - 

1F - 2 
JVL - ECB - 002.007.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 

PAVIMENTAÇÃO RAMOS - 1A 
JVL - ECB - 002.008.R0 PROJETO GEOMÉTRICO / 

PAVIMENTAÇÃO - PLANO COTADO 
RAMOS - 1 - 1A - 1B - 1C - 1D - 1E - 1F 

JVL - ECB - 002.009.R0 PROJETO GEOMÉTRICO / 
PAVIMENTAÇÃO - PLANTA BAIXA 

RAMOS - 1 - 1A - 1B - 1C - 1D - 1E - 1F 
JVL - ECB - 002.010.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 

PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 1/1 RAMO - 
1B 

JVL - ECB - 002.011.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 
PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 1/1 RAMO - 

1C 
JVL - ECB - 002.012.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 

PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 1/1 RAMO - 
1D 
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JVL - ECB - 002.013.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 
PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 1/1 RAMO - 

1E 
JVL - ECB - 002.014.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 

PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 1/1 RAMO - 
1F 

JVL - ECB - 002.015.R0 SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 
PAVIMENTAÇÃO - FOLHA 1/1 RAMO - 2 

JVL - ECB - 004.001.R0 DETALHE DE DRENAGEM – PLANTA 
BAIXA 

JVL - ECB - 004.002.R0 PERFIS LONGITUDINAIS DA REDE 
JVL - ECB - 004.003.R0 DETALHE DE DRENAGEM 
JVL - ECB - 004.004.R0 DETALHE DE DRENAGEM-CAIXA 

COLETORA NA TRAVESSIA OAC N°01 
(ECB-004.005) 

JVL – ECB – 004.005.R0 DETALHE DE DRENAGEM - CANALETA 
JVL – ECB – 004.006.R0 DETALHE DE DRENAGEM – VALAS 

REVESTIDAS COM GRAMA 
JVL – ECB – 004.007.R0 PROJETO DE DRENAGEM – 

DETALHES 
JVL – ECB – 004.008.R0 DETALHE DE DRENAGEM 
JVL - ECB - 005.001.R0 SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO E 

VOLUMES RAMOS - 1 - 1A - 1B - 1C - 
1D - 1E - 1F - 2 

JVL - ECB - 101.001/R0 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E 
SITUAÇÃO 

JVL - ECB - 101.002/R0 PLANTA BAIXA GERAL 
JVL - ECB - 101.003/R0 PLANTA BAIXA DOS PÁTIOS E ÁREAS 

EXTERNAS CORTE GERAL 
TRANSVERSAL 

JVL - ECB - 101.004/R0 PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO 
 

JVL - ECB - 101.005/R0 PLANTA BAIXA PAVIMENTO 
SUPERIOR 

JVL - ECB - 101.006/R0 PLANTA DE MOBILIÁRIO PAV. 
TÉRREO E SUPERIOR 

JVL - ECB - 101.007/R0 PLANTA DE FORRO PAV. TÉRREO E 
SUPERIOR 

JVL - ECB - 101.008/R0 PLANTA DE COBERTURA 
JVL - ECB - 101.009/R0 CORTES GERAIS - TRANSVERSAIS E 

LONGITUDINAIS 
JVL - ECB - 101.010/R0 FACHADAS SUDESTE E NOROESTE 
JVL - ECB - 101.011/R0 FACHADAS SUDOESTE E NORDESTE 
JVL - ECB - 101.012/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 

D.01 SANITÁRIO PNE MASCULINO - 
PAV. TÉRREO 

JVL - ECB - 101.013/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 
D.02 

SANITÁRIO PNE FEMINÍNO - PAV. 
TÉRREO 

JVL - ECB - 101.014/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 
D.03 

SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO - 
PAV. TÉRREO 

JVL - ECB - 101.015/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 
D.04 
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LAVANDERIA - PAV. TÉRREO 
JVL - ECB - 101.016/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 

D.05 
BWC DO COMANDANTE - PAV. 

TÉRREO 
JVL - ECB - 101.017/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 

D.06 
HIGIENIZAÇÃO / SANITÁRIO E DUCHA 

- PAV. TÉRREO 
JVL - ECB - 101.018/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 

D.07 
DESPENSA E COZINHA - PAV. 

TÉRREO 
JVL - ECB - 101.019/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 

D.08 
SANITÁRIO / DUCHA MASCULINO - 

SUPERIOR 
JVL - ECB - 101.020/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 

D.09 
VESTIÁRIO E SANITÁRIO FEMININO - 

PAV. SUPERIOR 
JVL - ECB - 101.021/R0 DETALHAMENTO - ÁREAS ÚMIDAS: 

D.10 
BANHEIRO ALOJAMENTO CMTE - PAV. 

SUPERIOR 
JVL - ECB - 101.022/R0 DETALHAMENTO - ESCADAS 
JVL - ECB - 101.023/R0 DETALHAMENTO - RAMPAS 
JVL - ECB - 101.024/R0 DETALHAMENTO - TORRE CAIXA D' 

ÁGUA - BRISES 
JVL - ECB - 101.025/R0 DETALHAMENTO - ABRIGO DE GÁS - 

CHURRASQUEIRA 
JVL - ECB - 101.026/R0 DETALHAMENTO - TORRE DE 

ABASTECIMENTO 
JVL - ECB - 101.027/R0 DETALHAMENTO - PALCO DO 

AUDITÓRIO 
JVL - ECB - 101.028/R0 DETALHAMENTO - ESQUADRIAS DE 

ALUMÍNIO 
JVL - ECB - 101.029/R0 DETALHAMENTO - ESQUADRIAS DE 

MADEIRA E FERRO 
JVL - ECB - 101.030/R0 DETALHAMENTO - CERCAS 
JVL - ECB - 101.031/R0 DETALHAMENTO - FORROS 
JVL - ECB - 101.032/R0 DETALHAMENTO - DIVISÓRIAS LEVES 
JVL - ECB - 101.033/R0 DETALHAMENTO - ESCADAS 

MARINHEIRO 
JVL - ECB - 101.034/R0 DETALHAMENTO - ALÇAPÃO, 

CHAMINÉ CHURRASQ. PROTEÇÃO 
DOS PILARES E CANTONEIRA 

METÁLICA 
JVL - ECB - 101.035/R0 DETALHAMENTO - COBERTURAS 
JVL - ECB - 101.036/R0 DETALHAMENTO - TUBO DE DESCIDA 

- CANALETA DE ÓLEO 
JVL - ECB - 101.037/R0 LOCALIZAÇÃO DETALHES DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
JVL - ECB - 101.038/R0 DETALHAMENTO - 

IMPERMEABILIZAÇÃO 01 
JVL - ECB - 101.039/R0 DETALHAMENTO - 
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IMPERMEABILIZAÇÃO 02 
JVL - ECB - 101.040/R0 SINALIZAÇÕES - PINTURA DE PISO 
JVL - ECB - 102.001/R0 SINALIZAÇÕES - EXTERNA 
JVL - ECB - 102.002/R0 SINALIZAÇÕES - INTERNAS 
JVL - ECB - 103.001/R0 IMPLANTAÇÃO GERAL - 

ESPECIFICAÇÃO FORRAÇÃO 
JVL - ECB - 103.002/R0 IMPLANTAÇÃO GERAL - DETALHE 

FORRAÇÃO 
JVL - ECB - 105.001/R0 DETALHAMENTO MOBILIÁRIO- 

LAVANDERIA, DESPENSA, COZINHA E 
COND. FÍSICO / JOGOS 

JVL - ECB - 200.001/R0 NORMAS TÉCNICAS 
JVL - ECB - 202.001/R0 PLANTA DE ESTAQUEAMENTO 
JVL - ECB - 202.002/R0 PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES E 

CARGAS 
JVL - ECB - 202.003/R0 FORMA DE FUNDAÇÃO - BLOCOS 
JVL - ECB - 202.004/R0 ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE 

FUNDAÇÃO B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7 
JVL - ECB - 202.005/R0 CORTES – LONGITUDINAL E 

TRANSVERSAL 
JVL - ECB - 202.006/R0 ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE 

FUNDAÇÃO BI/B2 (TORRE DE 
ABASTECIMENTO) 

JVL - ECB - 203.001/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES  
P4/P7/P12/P13/P14/P15/P16/P17/P18P/1
9/ P20/P21/P48/P49/P60/P61/P83/P118  
/P124/P132/P133/P142/P144/P146/P147 
– FUNDAÇÃO DO SUPERIOR (P106 = 

TÉRREO  AO SUPERIOR) 
JVL - ECB - 203.002/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 

P23/P24/P25/P27/P28/P29/P50/P51/P66 
P67/P69/P82/P84/P86/P90/P91/ 

P103/P104/P105/P106/P112 
P122/P125/P152 (FUNDAÇÃO AO 

TÉRREO) 
JVL - ECB - 203.003/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 

P1/P2/P3/P8/P22/P30/P31/P32/P45/P46 
P47/P59/P62/P64/P68/P81/P88/P107 

/P108/P109/P110/P113/P127 
P128/P129/P145/P148/ 

P149/P150/P151/P153 (FUNDAÇÃO AO 
TÉRREO) 

JVL - ECB - 203.004/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 
P36/P37/P41/P43/P74/P75/P76/P77/P78 

P79/P80/P87/P92/P93/P94/P95/ 
P96/P99/P100/P101/P102/P114 

P115/P117 (FUNDAÇÃO AO TÉRREO) 
JVL - ECB - 203.005/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 

P24/P65/P67/P82/P85/P91 
P119/P120/P121/P123/P125/P139 - 

FUNDAÇÃO AO TÉRREO / TÉRREO AO 
SUPERIOR / SUPERIOR AO TELHADO 

JVL - ECB - 203.006/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 
P23/P25/P27/P28/P29/P44/P46/P66/P69/

P84 
P86/P103/P104/P105/P126 (TORRE AO 
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SUPERIOR / SUPERIOR AO TELHADO) 
JVL - ECB - 203.007/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 

P1/P2/P3/P9/P10/P45/P144/P88/P89 
P90/P103/P104/P106/P107/P109/ 

P110/P111/P112/P113/P125 (TÉRREO 
AO SUPERIOR / SUPERIOR AO 

TELHADO) 
JVL - ECB - 203.008/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 

P30/P31/P32/P63/P64/P68/P69/P90/P10
7 

P24/P45/P46/P47/P65/P66 (TÉRREO AO 
SUPERIOR / SUPERIOR AO TELHADO) 

JVL - ECB - 203.009/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 
P4/P5/P6/P47/P59/P62/P81/P82/P83 

P85/P86/P87/P139/P140/P141/ 
P143/P145/P148/P149/P150 (TÉRREO 

AO SUPERIOR / SUPERIOR AO 
TELHADO) 

JVL - ECB - 203.010/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 
P35/P38/P39/P42/P109/P110/P111/P112 

P113/P116 (TÉRREO AO 
SUPERIOR/TÉRREO AO TELHADO) 

JVL - ECB - 203.011/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 
P10/P11/P26/P40/P56/P57/P58/P70/P71 
P130/P131/P134/P135/P136/P137/P138 

(FUNDAÇÃO AO TÉRREO) 
JVL - ECB - 203.012/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 

33/P34/P35/P38/P39/P42/P44 
P52/P53/P54/P55/P63/P85/P97/ 
P98/P116/P119/P120/P123/P126 

(FUNDAÇÃO AO TÉRREO) 
JVL - ECB - 203.013/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 

P5/P9/P26/P65/P72/P73/P81/P83/P87 
P88/P89/P108/P111/P146/P147/P151/P1
53 (FUNDAÇÃO AO TÉRREO/ TÉRREO 

AO SUPERIOR) 
JVL - ECB - 203.014/R0 FORMAS DO RESERVATÓRIO 

ELEVADO. 
JVL - ECB - 203.015/R0 ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE 

FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO B1 
JVL - ECB - 203.016/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES DO 

P1/P2/P3/P4 (RESERVATÓRIO) 
JVL - ECB - 203.017/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES DO 

P1/P2/P3/P4 (RESERVATÓRIO) 
JVL - ECB - 203.018/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V1, V2, V3, V4 

DO NÍVEL 0,00 E DAS V101, V102, 
V103, V104 DO NÍVEL +2.70 

(RESERVATÓRIO) 
JVL - ECB - 203.019/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V201, V202, 

V203, V204 DO NÍVEL +6,40 ARMAÇÃO 
DAS VIGAS V301, V302, V303, V304, 
V305, V306, V307 DO NÍVEL +10,10 

(RESERVATÓRIO) 
JVL - ECB - 203.020/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS VP401, VP402, 

VP403, VP404 e VP405 DO NÍVEL 
+14,00 (RESERVATÓRIO) VP405 DO 
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NÍVEL +14,00 (RESERVATÓRIO) 
JVL - ECB - 203.021/R0 ARMAÇÃO DAS LAJES DO NÍVEL 0,00 

E +14,00 (RESERVATÓRIO) 
JVL - ECB - 203.022/R0 ARMAÇÃO DAS CINTAS E 

CANTONEIRAS DO RESERVATÓRIO 
JVL - ECB - 203.023/R0 FORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR 

(NÍVEL +415) 
JVL - ECB - 203.024/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V215, V221 DO 

PAVTO SUPERIOR  (NÍVEL +415) 
JVL - ECB - 203.025/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V208, V210, 

V229, V247, V250,V201A DO PAVTO 
SUPERIOR (NÍVEL +415) 

JVL - ECB - 203.026/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V206, V239, 
V243, V246, DO PAVTO SUPERIOR 

(NÍVEL +415) 
JVL - ECB - 203.027/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V201A, V207, 

V213, V216, V218, V219, V226, V235, 
V241a DO PAVTO SUPERIOR (NÍVEL 

+415) 
JVL - ECB - 203.028/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V209, V233, 

V234, V236, V240, V241, V244, V248, 
V239a, V244a DO PAVTO SUPERIOR 

(NÍVEL +415) 
JVL - ECB - 203.029/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V202, V203, 

VE205, V217, V220,V228, V224, V225, 
V230, V231, V232, V237, V238, V245, 
VE249 DO PAVTO SUPERIOR (NÍVEL 

+415) 
JVL - ECB - 203.030/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V204, V212, 

V214, V227 DO PAVTO SUPERIOR 
(NÍVEL +415) 

JVL - ECB - 203.031/R0 ARMAÇÃO DAS LAJES ESCADAS E 
DAS VIGAS V211, V222, V223, V242 DO 

PAVTO SUPERIOR (NÍVEL +415) 
JVL - ECB - 203.032/R0 FORMA DO TÉRREO (NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.033/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V5 E V23 DO 

TÉRREO (NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.034/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V8, V10, V27, 

V34 DO TÉRREO (NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.035/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V22, V41, V94 E 

V103 DO TÉRRE NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.036/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V28, V48, V82, 

V88 DO TÉRREO (NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.037/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V14, V46, V66, 

V76, V85, V97 DO TÉRREO (NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.038/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V21, V50, V51, 

V52, V73, V100 DO TÉRREO (NÍVEL 
+35) 

JVL - ECB - 203.039/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V12, V49, V61, 
V62 DO TÉRREO (NÍVEL +35) 

JVL - ECB - 203.040/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V11, V26, V39, 
V42, V65, V70 DO TÉRREO (NÍVEL +35) 

JVL - ECB - 203.041/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V7, V17, V32, 
V47, V58 DO TÉRREO (NÍVEL +35) 

JVL - ECB - 203.042/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V15, V29, V54, 
V60, V63, V64, V68 DO TÉRREO (NÍVEL 
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+35) 
JVL - ECB - 203.043/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V3, V4, V25, 

V36, V43, V45, V53, V56, V59 DO 
TÉRREO (NÍVEL +35) 

JVL - ECB - 203.044/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V31, V35, V38, 
V44, V57, V69, V83, V89, V105 DO 

TÉRREO (NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.045/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V2, V6, V24, 

V37, V72, V102, V106 DO TÉRREO 
(NÍVEL +35) 

JVL - ECB - 203.046/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V1, V9, V16, 
V20, V79, V81 DO TÉRREO (NÍVEL +35) 

JVL - ECB - 203.047/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V30, V78, V80, 
V84, V86, V87, V90  V96, V98, V99, 

V104  DO TÉRREO (NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.048/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V13, V71, V91, 

V101, V2a DO TÉRREO (NÍVEL +35) 
JVL - ECB - 203.049/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V1a, V33, V55, 

V74, V75, V77, V92, V93, V95, V60b DO 
TÉRREO (NÍVEL +35) 

JVL - ECB - 203.050/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V18, V40, V67, 
V60A DO TÉRREO (NÍVEL +35) 

ARMAÇÃO DAS LAJES DO TÉRREO, 
SUPERIOR, TELHADO 

JVL - ECB - 203.051/R0 PLANTA DE LOCAÇÃO, CARGAS E 
FORMAS DO RESERVATÓRIO (TORRE 

DE ABASTECIMENTO) 
JVL - ECB - 203.052/R0 ARMAÇÃO DOS PILARES 

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8 DA (TORRE 
DE ABASTECIMENTO) 

JVL - ECB - 203.053/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS 
V1/V2/V3/V4/V101/V102/V103/V104 

V201/V202/V203/V204 DO NÍVEL 0.00, 
+2.50 E +8.00 DA 

(TORRE DE ABASTECIMENTO) 
JVL - ECB - 203.054/R0 ARMAÇÃO DAS LAJES DA CISTERNA 

E CAIXA D'ÁGUA (TORRE DE 
ABASTECIMENTO) 

JVL - ECB - 203.055/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V304, V308, 
V309, V313 DO TELHADO (NÍVEL +795) 

JVL - ECB - 203.056/R0 FORMA DO TELHADO (NÍVEL + 795) 
JVL - ECB - 203.057/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V306, V307, 

V311, V316, V322, V324, V325 DO 
TELHADO (NÍVEL +795) 

JVL - ECB - 203.058/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V302, V310, 
V314, V318, V323, V326 DO TELHADO 

(NÍVEL +795) 
JVL - ECB - 203.059/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V301, V303, 

V305, V312 DO TELHADO (NÍVEL +795) 
JVL - ECB - 203.060/R0 ARMAÇÃO DAS VIGAS V315, V317, 

V319, V320, V321, V327, V320A, V323A 
DO TELHADO (NÍVEL +795) 

JVL - ECB - 203.061/R0 FORMA E ARMAÇÃO DA CAIXA 
SEPARADORA DE ÓLEO 

JVL -ECB - 204.001/RO PLANTA DE COBERTURA, CORTE E 
DETALHES TERÇAS, CORTE T6 E 
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DETALHES 
JVL - ECB - 204.002/RO CORTES, DETALHES E LISTA DE 

MATERIAIS CORTE T1 E DETALHES 
JVL - ECB - 204.003/RO PLANTA DE COBERTURA E DETALHES 

CONTRAVENTAMENTO ARCOS E 
DETALHES 

JVL - ECB - 204.004/RO CORTES E DETALHES CORTES T2 A 
T5, CORTES T1A A T6A E DETALHES 

JVL - ECB - 204.005/RO COBERTURA E DETALHES PLANTA 
DO TELHADO E DETALHES DE 

TELHAS, CALHAS E DOMOS 
JVL - ECB - 204.006/RO DETALHES FABRICAÇÃO PEÇAS SC01 

A SC20 
JVL - ECB - 300.001/R0 ESGOTO, ÁGUA PLUVIAL, ÁGUA 

POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 
IMPLANTAÇÃO GERAL 

JVL - ECB - 300.002/R0 RESERVATÓRIO ELEVADO ÁGUA 
POTÁVEL 

JVL - ECB - 300.003/R0 RESERVATÓRIO ÁGUA DE REUSO 
JVL - ECB - 300.004/R0 TORRE DE ABASTECIMENTO 

DETALHE 
JVL - ECB - 301.001/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 

PAVIMENTO TÉRREO 
JVL - ECB - 301.002/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 

PAVIMENTO SUPERIOR  
JVL - ECB - 301.003/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 

COBERTURA 
JVL - ECB - 301.004/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 

VISTAS SANITÁRIOS - DETALHE 01 
JVL - ECB - 301.005/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 

VISTAS SANITÁRIOS - DETALHE 02 e 
DETALHE 03 

JVL - ECB - 301.006/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 
VISTAS SANITÁRIOS - DETALHE 04 e 

DETALHE 05 
JVL - ECB - 301.007/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 

VISTAS SANITÁRIOS - DETALHE 06 e 
DETALHE 07 

JVL - ECB - 301.008/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 
ISOMÉTRICOS 

JVL - ECB - 301.009/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 
ESQUEMA ISOMÉTRICO 

JVL - ECB - 301.010/R0 ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO 
ESQUEMA VERTICAL E FLUXOGRAMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
JVL - ECB - 302.001/R0 ESGOTO - PAVIMENTO TÉRREO 
JVL - ECB - 302.002/R0 ESGOTO PAVIMENTO SUPERIOR 
JVL - ECB - 302.003/R0 ESGOTO COBERTURA 
JVL - ECB - 302.004/R0 ESGOTO DETALHES DE ESGOTO 
JVL - ECB - 302.005/R0 ESGOTO ESQUEMA VERTICAL E 

DETALHES CAIXAS DE INSPEÇÃO E 
GORDURA 

JVL - ECB - 303.001/R0 ÁGUA PLUVIAL 
PAVIMENTO TÉRREO 

JVL – ECB - 303.002/R0 ÁGUA PLUVIAL 
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PAVIMENTO SUPERIOR 
JVL - ECB - 303.003/R0 ÁGUA PLUVIAL 

COBERTURA 
JVL - ECB - 303.004/R0 ÁGUA PLUVIAL ESQUEMA VERTICAL E 

DELAHE DA CAIXA DE AREIA 
JVL - ECB - 303.005/R0 ÁGUA PLUVIAL DETALHE DAS 

CALHAS DE CAPTAÇÃO PLUVIAL 
JVL - ECB - 303.006/R0 ÁGUA PLUVIAL CAIXA DE CLORAÇÃO 

E FILTRO DE AREIA 
JVL - ECB - 303.007/R0 ÁGUA PLUVIAL CAIXA SEPARADORA 

DE ÓLEO 
JVL - ECB - 304.001/R0 HIDRANTES, GÁS, EXTINTORES E 

ROTA DE FUGA IMPLANTAÇÃO GERAL 
JVL - ECB - 304.002/R0 HIDRANTES, GÁS, EXTINTORES E  

ROTA DE FUGA - PAVIMENTO 
TÉRREO 

JVL - ECB - 304.003/R0 HIDRANTES, GÁS, EXTINTORES E 
ROTA DE FUGA - PAVIMENTO 

SUPERIOR 
JVL - ECB - 304.004/R0 HIDRANTES, GÁS, EXTINTORES E 

ROTA DE FUGA  ESQUEMA 
ISOMÉTRICO DOS HIDRANTES 

JVL - ECB - 304.005/R0 HIDRANTES, GÁS, EXTINTORES E 
ROTA DE FUGA  ESQUEMA VERTICAL 

E DETALHES 
JVL - ECB - 304.006/R0 CENTRAL DE G.L.P DETALHES 
JVL - ECB - 304.007/R0 ESCADA DETALHES 
JVL - ECB - 304.008/R0 RESERVATÓRIO REDE DE 

HIDRANTES, REDE DE GÁS E ROTA 
DE FUGAS 

JVL - ECB - 304.009/R0 EXTINTORES DETALHES 
JVL - GRL - 401.001/R0 PLANTA BAIXA / CORTE 

READEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 
JVL - GRL - 401.002/R0 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 
JVL - GRL - 401.003/R0 IMPLANTAÇÃO GERAL DISTRIBUIÇÃO 

GERAL CABOS E INFRAESTRUTURA 
JVL - ECB - 404.001/R0 PLANTA BAIXA - PVTO. TÉRREO – 

SESCINC SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 
JVL - ECB - 404.002/R0 PLANTA BAIXA - PVTO. SUPERIOR – 

SESCINC SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 
JVL - ECB - 404.004/R0 PLANTA COBERTURA – SESCINC 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

JVL - ECB - 404.005/R0 PLANTA CORTE- SESCINC SISTEMA 
DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 
JVL - ECB - 404.006/R0 IMPLANTAÇÃO GERAL SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

JVL - ECB - 404.007/R0 PLANTA DETALHES – SESCINC 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
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DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
JVL - ECB - 406.001/R0 PLANTA BAIXA - PVTO. 

TÉRREO/SUPERIOR ILUMINAÇÃO E 
TOMADAS 

JVL - ECB - 406.002/R0 PLANTA SITUAÇÃO - ILUMINAÇÃO 
EXTERNA ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

JVL - ECB - 406.003/R0 PLANTA CORTE ILUMINAÇÃO E 
TOMADAS 

JVL - ECB - 406.004/R0 PLANTA BAIXA - PVTO. TÉRREO/SUP. 
– SESCINC ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

JVL - ECB - 406.005/R0 PLANTA CORTE – SESCINC 
ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

JVL - ECB - 407.001/R0 PLANTA BAIXA / CORTE – CISTERNA 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 

JVL - ECB - 407.002/R0 PLANTA BAIXA/CORTE - 
RESERVATÓRIO ELEVADO E TORRE 
DE ABASTECIMENTO DISTRIBUIÇÃO 

DE FORÇA  
JVL - ECB - 407.003/R0 PLANTA BAIXA - PVTO. 

TÉRREO/SUPERIOR DISTRIBUIÇÃO 
DE FORÇA 

JVL - ECB - 407.004/R0 DIAGRAMA UNIFILAR - QDLT.01A-B 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 

JVL - ECB - 407.005/R0 DIAGRAMA UNIFILAR - QDLT.02 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 

JVL - ECB - 407.006/R0 DIAGRAMA UNIFILAR – QA 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 

JVL - ECB - 407.007/R0 DIAGRAMA UNIFILAR - QDAC.01 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 

JVL - ECB - 407.008/R0 DIAGRAMA UNIFILAR - QDB.01 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 

JVL - ECB - 407.009/R0 DIAGRAMA UNIFILAR – QDG 
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 

JVL - GRL - 502.001/R0 PLANTA DE DETALHES GERAIS 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS STVV 

JVL - ECB - 502.001/R0 PLANTA DE INTERCONEXÃO LÓGICA 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS STVV 

JVL - ECB - 502.002/R0 PLANTA BAIXA - PVTO. TÉRREO/SUP. 
– SESCINC DISTRIBUIÇÃO DE 

PONTOS STVV 
JVL - ECB - 502.003/R0 PLANTA CORTE – SESCINC 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS STVV 
JVL -  GRL - 508.001/R0 IMPLANTAÇÃO GERAL  SISTEMA DE 

ALARME CONTRA INCÊNDIO 
JVL - ECB - 508.001/R0 IMPLANTAÇÃO GERAL SISTEMA DE 

ALARME CONTRA INCÊNDIO 
JVL - ECB - 508.002/R0 PLANTA CORTE – SESCINC SISTEMA 

DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 
JVL - ECB - 508.003/R0 DIAGRAMA UNIFILAR DE ALARME – 

SESCINC SISTEMA DE ALARME 
CONTRA INCÊNDIO 

JVL - ECB - 508.004/R0 PLANTA DETALHES – SESCINC 
SISTEMA DE ALARME CONTRA 

INCÊNDIO 
JVL - ECB - 519.001/R0 PLANTA DE DETALHES – GERAIS  

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
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TELEMÁTICA 
JVL - ECB - 519.002/R0 PLANTA BAIXA - PVTO. TÉRREO-SUP. 

– SESCINC  DISTRIBUIÇÃO DE 
PONTOS TELEMÁTICA 

JVL - ECB - 519.003/R0 PLANTA CORTE – SESCINC  
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

TELEMÁTICA 
JVL - GRL - 519.001/R0 IMPLANTAÇÃO GERAL  DISTRIBUIÇÃO 

DE PONTOS TELEMÁTICA 
JVL - GRL - 519.002/R0 PLANTA DE INTERCONEXÃO LÓGICA  

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
TELEMÁTICA 

JVL - ECB - 603.001/R0 PLANTA BAIXA – TÉRREO  AR 
CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E 

EXAUSTÃO 
JVL - ECB - 603.002/R0 PLANTA DE FORRO – TÉRREO  

VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 
JVL - ECB - 603.003/R0 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 

SUPERIOR  AR CONDICIONADO 
JVL - ECB - 603.004/R0 PLANTA DE FORRO - PAVIMENTO 

SUPERIOR  VENTILAÇÃO E 
EXAUSTÃO 

JVL - ECB - 603.005/R0 FACHADA LATERAL LADO 
TERRA/SUDESTE - DETALHE 

GRELHAS  VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 
JVL - ECB - 603.006/R0 CORTE A-A , CORTE B-B  

ENCAMINHAMENTO TUBULAÇÃO 
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 

JVL - ECB - 603.007/R0 DETALHE DUTOS E CONEXÕES 
GERAIS 

JVL - ECB - 603.008/R0 ESQUEMA FRIGORÍFICO 
JVL - ECB - 603.009/R0 DETALHES GERAIS 
JVL – ECB - 623.001/R0 REDE DE AR COMPRIMIDO 

 

 
 

  
  
1.3 Equivalência 
 

Todos os fabricantes e referências citadas nesta Especificação Técnica  poderão ser 
substituídos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja 
comprovadamente igual ou superior às especificadas e que a FISCALIZAÇÃO autorize tal 
substituição. 

 
1.4 Normas a Observar  
 
Serão adotadas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), específicas do objeto desse trabalho. 

Fundações 
O projeto de fundações contemplará as exigências das normas vigentes no país, tais como: 
- NBR 5732/1991 – Cimento Portland comum; 
- NBR 6122/1996 – Projeto e execução de fundações. 
- NBR 7191/1982 – Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado. 
- NBR 7211/1983 – Agregado para concreto; 
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- NBR 7480/1996 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. 
- NBR 12655/2006 – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento. 
- NBR 15307/2005 – Ensaios não destrutivos - Provas de cargas dinâmicas em grandes 
estruturas 
 

Estruturas de Concreto 

O projeto de estruturas de concreto armado contemplará as exigências das normas vigentes no 
país, tais como: 
- NBR 6118 –  Projeto e execução de concreto armado; 
- NBR 6120 –  Cargas para cálculo de estruturas e Edificações; 
- NBR 7191 –  Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado; 
- NBR 8800 –  Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; 
- NBR 10837 – Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto; 
- NBR 14860-1 – Laje pré-fabricada – Pré-laje – Requisitos - Parte 1: Lajes unidirecionais; 
- NBR 14860 -2 - Laje pré-fabricada – Pré-laje – Requisitos - Parte 2: Lajes bidirecionais. 
 

Estruturas Metálicas 

NBR-8800/08        – Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios; 
NBR-14762/2001  – Dimensionamento de estruturas de aço constituidas de  perfis formados    
a frio; 
NBR 6120/1980    – Cargas para cálculo de estruturas de Edificações; 
NBR 6123/1988    – Forças devidas ao vento em edificações; 
AWS – E70XX – eletrodos Specification for Structural Joints Using ASTM A325, A490 Bolts e 
A307, última edição; 
D1.1 – da AWS (American Welding Society), última edição. 
 
 
Arquitetura e Elementos de Urbanismo 

Serão adotadas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), específicas do objeto desse trabalho. 

Acessibilidade 
NBR 9050-31/05/2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos 
urbanos. 
 
Alvenaria - Blocos 
NBR 5712 Blocos vazados modular de concreto 
NBR 7170 –jun-83 Tijolo maciço cerâmico para alvenaria   
NBR 8545 01-jul-84 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos 
 
Gesso Acartonado 
NBR 12775 Placas lisas de gesso para forro – determinação das dimensões e propriedades 
físicas 
NBR 14715  01-jul-01 Chapas de gesso acartonado – Requisitos 
NBR 14716 01-jul-01 Chapas de gesso acartonado - Verificação das características geométricas 
NBR 14717 01-jul-01 Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas 
NBR 15217 29-abr-05 Perfis de aço para sistemas de gesso acartonado - Requisitos 
 
Azulejo – Cerâmica 
NBR 8214 01-out-83 Assentamento de azulejos 
NBR 13753 01-dez-96 Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com 
utilização de argamassa colante - Procedimento 
NBR 13754 01-dez-96 Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização 
de argamassa colante - Procedimento 
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NBR 13755 01-dez-96 Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e 
com utilização de argamassa colante - Procedimento 
 
Impermeabilização 
NBR 9952 - Manta asfáltica com armadura para impermeabilização - Requisitos e métodos de 
ensaio. 
NBR 9574 Execução de impermeabilização 
NBR 9575 Projeto de impermeabilização 
NBR 9690 Mantas e polímeros para impermeabilização 
 
Equipamento Urbano 
NBR 9283 Mobiliário urbano – classificação 
NBR 9284 Equipamento urbano – classificação 
 
Normas Gerais Aeroportos 
NBR 10855:2009 - Aeroportos - Sinalização horizontal de pistas e pátios. 
ABNT NBR 9090:1985  - Execução de inspeções sanitárias em aeroportos 
 
Pavimentação 

DNIT 031/2006 – ES - Camada de CBUQ - Especificação de Serviço; 
DER-PR-ES-P-05/2005 - Camada de Base de Brita Graduada; 
DER-SC-ES-P-02/1992 - Camada de Seixo; 
DNER-ES 299/1997 - Regularização do Subleito – Especificação de Serviço; 
DNER-ES 306/1997 - Imprimação - Especificação de Serviço; 
DNER-ES 307/1997 - Pintura de Ligação - Especificação de Serviço; 
DNER-ES 237/1997 - Pavimento com peças pré-moldadas de concreto – Especificação; 
DNIT 085/2006-ES - Remoção de Pavimentos – Especificação de Serviço. 
 

Terraplenagem 

DNIT 108/2009-ES – aterros. 

 

Drenagem 

DNIT 018/2006 – Valetas; 
DNIT 026/2006 – Bueiros Tubulares – Especificação de Serviço; 
DNIT 030/2004 – Drenagem Pluvial – Especificação de Serviço; 
DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras – Especificação de Serviço; 
DNIT 020/2006 – Meio-Fio – Especificação de Serviço. 
 
 

Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Águas Pluviais e Instalações de Combate a Incêndio 

NBR 5626: 1998 – Instalação predial de água fria – Procedimento; 

NBR 5648: 1977 – Sistemas prediais de água fria – Tubos e conexões de 6.3, PN 750kPa, com 
junta soldável – Requisitos; 

NBR 5688: 1999 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e 
conexões de PVC, tipo DN – Requisitos; 

NBR 7198: 1993 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente; 

NBR 8160: 1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

NBR 10844: 1989 – Instalações prediais de águas pluviais; 

NBR 9077: 2001  – Saídas de emergência em edifícios; 

NBR 10721: 2001  – Extintores de incêndio com carga de pó; 
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NBR 11715: 2003  – Extintores de incêndio com carga de d’água; 

NBR 11716: 2000  – Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (gás carbônico); 

NBR 11861: 1998  – Mangueira de incêndio – Requisitos e métodos de ensaio; 

NBR 12693: 1993  – Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

NBR 13523: 1995  – Central predial de gás liquefeito de petróleo; 

NBR 13714: 2000  – Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 

NBR 13932: 1997 – Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Projeto e execução; 

NBR 6125: 1992   – Chuveiros automáticos para extinção de incêndio – Método de ensaio; 

NBR 6135:1992  – Chuveiros automáticos para extinção de incêndio – Especificação; 

IRB  – Instituto de Resseguros do Brasil - Portaria 21 
 
 
Instalações de Telemática e Instalações do Sistema de Televisão e Vigilância Eletrônica 
 
Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as normas a seguir relacionadas: 
 

- Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações – NBR 14565. 
 

- Norma EIA/TIA 569 (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces) - define os aspectos de projeto da sala de equipamentos e armários de 
telecomunicações; 

- Norma EIA/TIA 568-A (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard)- 
especifica: 
- os requisitos mínimos para cabeamento de telecomunicações dentro de um ambiente 

de escritório; 
- topologia e distâncias recomendadas; 
- meios de transmissão, por parâmetros que determinam desempenho;  
- designações de conectores e pinos, para garantir a interconectividade; 

- Padrão IEEE802.3   -   define  materiais   utilizados   no   cabeamento   tais   como   cabo   
par trançado,  conectores RJ-45,   tomadas RJ-45,  cabos de  fibra óptica e conectores de  
fibra óptica. 

- Norma ASA C. 83.9 - especifica os racks.  
- Norma EIA/TIA 607 – (Commercial Building Grounding / Bonding Requirements) define os 

requisitos de aterramento. 
- Norma EIA/TIA Bulletin TSB-67 – detalha como testar e certificar     cabeamentos UTP 

instalados. 
- Norma ANSI/EIA/TIA 606 – define a codificação para determinar a função de cada 

conector fêmea (telefonia, dados e imagem). 
 

 
Ar Condicionado / Exaustão 
NBR 16401-1 / 16401-2 / 16401-3 – Projeto de Instalações de Ar Condicionado. 
ASHRAE    - American Society   of   Heating,   Refrigerating,   and   Air  Conditioning Engineers. 
SMACNA  - Sheet Metal  and  Air   Conditioning   Contractors   National  Association. 
AMCA       - Air Moving and Conditioning Association. 
ARI           - American Refrigeration Institute. 
ANSI -  American National Standard   
ASTM      -  American Society  of Testing Materials 
ISO/IEC   - International Standards Orrganization/International Eletrotechnical Commission 
NEC         - National Eletric Code 
NEMA      - National Eletrical Manufacturing  
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Instalações Elétricas  
 
NBR 5410/2005 - Instalação elétrica em edificação  
 NBR 14039/2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV 

NBR IEC 60439-1:03 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1: Conjuntos com 
ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados 
(PTTA)  

NBR IEC 60439-2:04 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 2: Requisitos 
particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados)  

NBR IEC 60439-3:04 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3: Requisitos 
particulares para montagem de acessórios de baixa tesnão destinados a instalação em locais 
acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros de distribuição  

NBR 5419/2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 10898/1999 - Sistema de iluminação de emergência 

NBR 9441/1998 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio 

NR 10 -  Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

 

2. DEFINIÇÕES  

Para melhor entendimento dos componentes dos serviços, das condições de sua execução e 
das exigências para apresentação da proposta, são relacionadas, a seguir, as denominações e 
siglas mais utilizadas neste documento: 

- CONTRATANTE - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, 
empresa pública que tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e 
comercialmente a infra-estrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea que lhe for 
atribuída, prestar consultoria e assessoramento em suas áreas de atuação e na construção 
de aeroportos, bem como realizar quaisquer atividades correlatas ou afins; 

- SRSU – Superintendência Regional do Sul, órgão representante e responsável pelas 
atividades da INFRAERO nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 

- PROPONENTE – empresa apresentadora de proposta para a execução dos serviços; 

- CONTRATADA – pessoa jurídica escolhida para a execução dos serviços; 

- FISCALIZAÇÃO – atividade exercida de modo sistemático pela Contratante, através de 
pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de verificação do 
cumprimento das disposições contratuais por parte da Contratada, em todos os seus 
aspectos; 

- COORDENADOR - Arquiteto sênior responsável técnico pela harmonia e compatibilização 
de todos os serviços especificados e pela obediência a este documento. É o representante 
da Contratada perante a Fiscalização; 

- JVL – Designação para identificação do Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola 
conforme Norma Interna da EGGR; 

- ECB – Edifício do Corpo de Bombeiros; 

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
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3.1 Serviços Preliminares 

3.1.1 Mobilização de Equipamentos e Pessoal 

É a etapa prioritária, precedendo todas as demais, e corresponde às atividades necessárias à 
mobilização da CONTRATADA de modo a permitir que esteja adequadamente apta, dispondo 
de todos os equipamentos indispensáveis à perfeita execução dos serviços contratados. Nela 
se incluem as despesas relativas à mobilização de pessoal, mobilização/transporte de 
equipamentos, viaturas, ferramentas, mobiliário, etc., de propriedade da CONTRATADA, e 
necessária à execução de todos os serviços contratados. Este serviço será pago por verba tão 
logo o canteiro de obras esteja operacional. 

3.1.2 Implantação do Canteiro de Obras 

O projeto do canteiro deverá ser fornecido pela CONTRATADA e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

As instalações da CONTRATADA, relativas ao canteiro de obras, ocuparão uma área a ser 
indicada pela FISCALIZAÇÃO.  

As instalações do canteiro deverão ser construídas de forma a se obter edificações 
absolutamente necessárias para atender as obras e serviços previstos, estando o seu projeto, 
passível de aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

 
Os despejos das pias e dos sanitários, se possível, serão lançados no sistema de esgotos 
existentes. Caso contrário, deverão ser instaladas fossas sépticas com efluentes escoando 
para local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

 
A água para as instalações do canteiro terá alimentação a partir da rede existente, ou por 
caixas de água prediais cheias por meio de carro tanque, a expensas da CONTRATADA. O 
abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção.  
 
A energia elétrica será obtida a partir de ponto indicado pela FISCALIZAÇÃO, cabendo à 
CONTRATADA as instalações e ligações necessárias.  
 
As instalações do canteiro deverão ser executadas economicamente e deverão obedecer as 
normas de segurança e de higiene do trabalho.  
 
A CONTRATADA será responsável pelo estudo e execução de todas as instalações do canteiro 
necessárias a execução das obras e serviços contratados, correndo por sua conta todas as 
despesas necessárias.  
 
A organização do refeitório e a administração interior do canteiro serão também de 
responsabilidade da CONTRATADA.  

 
A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos de modo que as comunicações e o escoamento 
de águas e condições sanitárias sejam assegurados permanentemente. Correrão por sua conta 
as obras necessárias a este fim.  
 
A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos, obrigando-se 
a observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso de greve ou 
ameaça de greve caberá a CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, 
para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o 
trabalho.  
 
A CONTRATADA será responsável pelo perfeito funcionamento do canteiro, incluindo sua 
ordem, segurança, limpeza e manutenção.  
 
As presentes recomendações poderão ser completadas por instruções particulares para cada 
caso.  
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A CONTRATADA apresentará o projeto básico do referido canteiro, composto de: arranjo geral 
do canteiro, com locação das instalações administrativas, de apoio e de produção; plantas 
baixas destas instalações; justificativa e dimensionamento das instalações adotadas; 
cronograma físico de sua implantação no prazo de quinze dias após o recebimento da 1ª 
Ordem de Serviço. 
 
A FISCALIZAÇÃO imediatamente procederá à análise do projeto básico do canteiro, 
autorizando a CONTRATADA o seu desenvolvimento e implantação ou sugerindo as devidas 
alterações.  
 
Os prédios ocupados pela FISCALIZAÇÃO, utilizados na execução dos serviços, serão 
considerados como instalação do Canteiro de Obras, estando sujeitos ao mesmo tratamento 
estabelecido nos subitens precedentes.  
 
O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu controle e 
guarda, será de sua responsabilidade exclusiva.  
 
Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais fornecidos pela 
CONTRATANTE também serão armazenados pela CONTRATADA em seu almoxarifado geral, 
cabendo à mesma prestar os seguintes serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro, 
armazenamento e transporte horizontal e vertical até o local de montagem.  
 
A CONTRATADA estará obrigada a plena e incondicional observância de todas as normas 
legais vigentes no país, assim como às normas de segurança do MTb e da CONTRATANTE.  

 
A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente após a 
aprovação do projeto básico e após a assinatura da Ordem de Serviço, estando incluído o 
período de instalação dentro do prazo total para execução do objeto contratual.  
 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade da construção, operação e manutenção do 
canteiro de obras, onde serão assinalados os locais previstos para barracões, depósitos, 
maquinários, instalações hidro-sanitárias, circulação de pedestre e viaturas, etc.  estando 
entendido que os custos relativos a estes serviços estão inseridos nos preços apresentados, 
inclusive os de elaboração de seu projeto. 

3.1.2.1 Instalações do Canteiro de Obras 

As instalações mínimas necessárias a constituição do Canteiro de Obras são:  

Instalações Administrativas  

As instalações administrativas serão dimensionadas pela CONTRATADA para abrigar: 
escritório da Fiscalização, escritório da administração da obra, almoxarifado geral, laboratório 
de campo e controle de qualidade, enfermaria, portaria e estacionamento.  

A localização das instalações administrativas, dentro do canteiro da obra, bem como a 
distribuição interna dos respectivos compartimentos será objeto de projeto a ser elaborado pela 
CONTRATADA. Após aprovado esse projeto pela FISCALIZAÇÃO serão executadas as 
instalações rigorosamente de acordo com as suas indicações. 

 - Escritórios da FISCALIZAÇÃO  

A área destinada aos escritórios da FISCALIZAÇÃO deverá ter iluminação e ventilação 
adequadas.  

As esquadrias dos vãos de iluminação e ventilação receberão vidros lisos, transparentes.  

As portas de acesso deverão receber fechadura de cilindro.  

O escritório será dotado de mesas de trabalho, mesa de reunião, escaninhos para guarda de 
desenhos.  
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Junto aos locais das mesas de trabalho serão instaladas tomadas de luz - 100W, 110V, 60Hz - 
para ligação de máquina de calcular e micro-computadores.  

- Sanitários da FISCALIZAÇÃO  

Deverá ser previsto instalação de sanitários masculinos e femininos.  

Os sanitários deverão ter no mínimo três aparelhos cada - um vaso sanitário, um lavatório e um 
chuveiro.  

- Escritório da Administração da Obra  

Área destinada aos escritórios da CONTRATADA.  

- Almoxarifado Geral  

Almoxarifado coberto com uma área destinada às estantes moduladas para estoque de 
materiais de pequeno porte ou sensíveis ao tempo. Terá salas destinadas à administração de 
materiais, possuindo inclusive instalação compatível com o computador a ser instalado pela 
CONTRATADA.  

O almoxarifado a céu aberto deverá ser dividido em lotes, com a finalidade de separar os tipos 
de materiais de grande porte não sujeitos a ação do tempo.  

- Laboratório de Campo/Controle de Qualidade  

Destina-se a prestar apoio ao controle tecnológico do concreto, aço e outros materiais se for 
necessário. Deverá ser composto de área para laboratório e área para estoque de materiais.  

- Enfermaria  

A enfermaria deverá estar equipada para atender curativos, aplicação de injeções, inalações, 
imobilizações, aplicação de infravermelho. Na enfermaria deverá ser previsto a instalação de 
sanitário.  

- Portaria  

Área com cancela para controle de veículos e portão para controle de pessoal.  

- Escritórios dos Subempreiteiros  

Deverão fazer parte do cômputo da área do escritório da administração da obra devendo conter 
todas as instalações necessárias para seu funcionamento, inclusive guarda de materiais e 
controle de acesso.  

Instalações Complementares 

Deverão ser previstas áreas de refeitório, vestiários/chuveiros e sanitários para atender a todo 
o efetivo previsto.  

As áreas serão dimensionadas de modo a atender a Segurança e Medicina do Trabalho (Lei n.º 
6514, de 22/12/77 e Normas Regulamentadoras aprovadas pela portaria n.º 3214 de 08/06/78).  

- Refeitório  

O refeitório deverá ter capacidade de acordo com o efetivo/turnos da obra.  

O funcionamento do refeitório e o fornecimento de refeições deverão ser definidos pela 
CONTRATADA.  

- Vestiários/Chuveiros  

Serão construídos para atender o efetivo da obra.  

As áreas molhadas serão em alvenaria revestida com materiais específicos para manter a 
higiene.  

Armários individuais simples para guarda de roupas e utensílios dos operários, confeccionados 
em chapas de madeira compensada de 6 mm de espessura, dotados de portinholas 
guarnecidas por cadeados. Os armários serão identificados por números para perfeito controle 
da administração da obra.  
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Iluminamento mínimo de 150 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes e demais acessórios 
idênticos aos especificados para o escritório da fiscalização.  

As esquadrias dos vãos de ventilação serão do tipo basculante fixo de madeira, 
confeccionadas na própria obra.  

A porta de acesso receberá fechadura de cilindro.  

- Sanitários  

Sua construção será em alvenaria revestida e seus equipamentos, como vasos turcos, 
lavatórios e mictórios deverão ser dimensionados para atender o efetivo programado.  

No dimensionamento o número de boxes de vasos será determinado pela CONTRATADA de 
modo que todos os box atendam a, no máximo, 30 operários da obra.  

O box de vaso sanitário será dotado de bacia turca e caixa de descarga de sobrepor, porta de 
madeira com dobradiças de ferro e tranqueta.  

O mictório será do tipo calha revestido com materiais específicos para manter a higiene.  

O lavatório será do tipo coletivo, construído em alvenaria interna e externamente com materiais 
específicos para manter a higiene.  

Será obrigatoriamente instalada torneira de lavagem com união de mangueira.  

O iluminamento obedecerá às mesmas prescrições dadas aos vestiários de operários. 

3.1.3 Tapumes 

O local da execução deverá ser isolado integralmente por tapumes, em todo o entorno da praça, 
conforme indicado nesta Especificação. A Contratada deverá apresentar para aprovação da 
Fiscalização, com antecedência, o projeto dos tapumes, informando o modo de fixação dos 
mesmos. O trabalho de montagem dos tapumes deverá ser realizado apenas nos horários 
autorizados.  

 

3.1.4 Fornecimento e Instalação de Placa de Obra  

Na obra, em local visível, será obrigatória a colocação de uma placa contendo o nome e 
endereço da empresa contratada, e o nome completo e registro no CREA - Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra, do 
responsável técnico pela empresa CONTRATADA. A placa terá dimensões e modelo aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO.  

3.1.5 Desmobilização de Equipamento e Pessoal 

É a etapa final da obra e corresponde às atividades relativas à remoção de todos os materiais, 
desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como tudo mais que seja de propriedade da 
CONTRATADA e que não faça parte do objeto contratado. Para este fim será paga uma verba 
após a total retirada da CONTRATADA do local da obra. 

 

3.2 EXECUÇÃO DA OBRA 

 
3.2.1 Demolições 
 
3.2.1.2  Demolição convencional 
 
As demolições convencionais necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 
Incluem-se nestas demolições, muros ou cercamentos divisórios e retirada de linhas de 
abastecimento de energia elétrica, água, gás, esgoto etc., que eventualmente sejam necessárias, 
respeitadas as normas e determinações das empresas concessionárias e das repartições 
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públicas. Incluem-se também a demolição de elementos pavimentações e outros que sejam 
necessárias para a implantação dos projetos. 
 
A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão 
executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências da municipalidade local. 
 

3.2.1.3 Demolição de Concreto Armado 
 
As demolições de concreto armado necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 
Incluem-se nestas demolições, as vigas e sapatas de concreto armado dos, muros ou 
cercamentos divisórios sejam necessárias para a implantação dos projetos. 
 
A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão 
executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências da municipalidade local. 
 

3.2.1.4  Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição  
 
Os materiais remanescentes das demolições e que não possam ser reaproveitados serão 
transportados pela CONTRATADA, desde que não haja outras instruções a respeito, para 
depósitos indicados pela CONTRATANTE. 

 
- Medição 

 
As medições serão efetuada pelas unidades constantes das planilhas de orçamento, efetivamente 
fornecidos e instalados. 
 
-Pagamento 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário multiplicado pela quantidade encontrada na 
medição 

 
3.2.2 Locação Topográfica da Obra 
 
a) Generalidades 
 
As presentes especificações destinam-se a descrever os serviços de locação topográfica da obra 
com instrumentos topográficos.. 
 
b) Procedimentos 
 

- Execução 
 
A locação será executada com instrumentos topográficos. A CONTRATADA procederá à locação 
planimétrica e altimétrica  da obra de acordo com a planta de situação. A CONTRATADA 
procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 
indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo 
discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência 
será objeto de comunicação, por escrito, à FISCALIZAÇAO, a quem competirá deliberar a 
respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA fará 
comunicação à FISCALIZAÇÃO, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. Depois de atendidas, pela CONTRATADA, todas as exigências formuladas pela 
FISCALIZAÇÃO, a CONTRATANTE dará por aprovada a locação, sem que tal aprovação 
prejudique, de qualquer modo, o disposto a seguir. A ocorrência de erro na locação da obra 
projetada implicará, para a CONTRATADA, a obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos 
estipulados às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em 
cada caso particular. A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer 
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referência de nível - RN - e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em 
qualquer tempo e oportunidade. Periodicamente, a CONSTRATADA procederá a rigorosa 
verificação no sentido de comprovar se a obra está sendo executada de acordo com a locação. 

 
- Medição 

A medição será efetuada por metro quadrado, apurando-se a área de projeção de cada 
edificação, medida em planta, conforme o projeto, descontando-se os beirais, áreas de ventilação 
e iluminação. 

 
- Pagamento 
 

O pagamento será efetuado pelo preço unitário multiplicado pela quantidade encontrada na 
medição. 

 
 

3.2.3 Terraplenagem 
 
a) Introdução 
 
ESCAVAÇÕES 
As escavações necessárias ao atendimento do projeto serão executadas de modo a não 
ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambos. 
 
Desde que atendidas as condições retro citadas, as escavações provisórias de até 1,5m não 
necessitam de cuidados especiais. 
 
As escavações além de 1,5m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos 
adequados de contenção. 
 
As cavas para fundações e outras partes da obra abaixo do nível do terreno serão executadas de 
acordo com as indicações constantes do projeto de fundações e demais projetos da obra, 
natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado. 
 
A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito no presente capítulo, a 
todas as prescrições da NB-51 85 (NBR 6122) concernentes ao assunto. 
 
As escavações para execução de elementos estruturais serão levadas a efeito com a utilização de 
escoramento e esgotamento d'água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, 
daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizações. 
 
Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água superficial ou 
profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático. 
 
O reaterro de escavações provisórias e o enchimento junto a muros de arrimo ou cortinas serão 
executados com todos os cuidados necessários (evitar o abalroamento das estruturas, evitar 
danos aos elementos drenantes, evitar danos à impermeabilização e às redes de escoamento, 
executar o preenchimento em camadas e apiloar cada uma), de modo a impedir deslocamentos 
que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros adjacentes. 
ESCAVAÇÕES TALUDADAS 
 
Os taludes serão executados de conformidade com as características reais do solo em cada ponto 
da obra, obtidas, quando for o caso, através de ensaios adequados. 
 
Cuidados especiais serão tomados de forma a evitar que a execução dos taludes possa afetar ou 
interferir em vias públicas, construções adjacentes ou propriedades de terceiros. 
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Os taludes das escavações serão convenientemente protegidos (mediante isolamento, 
escoramento e esgotamento) , durante toda sua execução, contra os efeitos de erosão interna e 
superficial.  A FISCALIZAÇÃO admitirá, caso necessário, a criação de patamares (bermas ou 
plataformas), objetivando conter erosão, bem como reduzir a velocidade de escoamento 
superficial. 
 
Os taludes definitivos, definidos nos projetos receberão um capeamento protetor, a fim de evitar 
futuras erosões, podendo ser utilizada grama ou outro material, conforme indicações do 
paisagismo. Durante a obra, os taludes provisórios deverão ser protegidos por lonas plásticas. 
RESPONSABILIDADE 
 
A execução das escavações implicará responsabilidade integral da CONTRATADA pela sua 
resistência e estabilidade. 
 
TRANSPORTE 
 
Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes decorrentes da execução dos 
serviços de Preparo do Terreno, Escavação e Aterro, seja qual for a distância média e o volume 
considerado, bem como o tipo de veículo utilizado. 
 
ATERROS E COMPACTAÇÃO 
 
O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a 30 cm, de material 
fofo, incluída a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm) - A espessura dessas camadas 
será rigorosamente controlada por meio de pontaletes - As camadas depois de compactadas não 
terão mais que 20 cm de espessura média - A medida dessa espessura média será feita por 
nivelamentos sucessivos da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos 
superiores a cinco camadas - A umidade do solo será mantida próxima da "taxa ótima", por 
método manual, admitindo-se a variação de no máximo 3%( curva de Proctor) - Será mantida 
homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere à umidade quanto ao 
material - Os materiais para composição do aterro serão convenientemente escolhidos, devendo 
ser usada, de preferência, a areia - O referido material apresentará CBR (California Bearing Ratio 
- Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 30% - O aterro será sempre compactado até atingir 
um "grau de compactação" de no mínimo 95%, com referência ao ensaio de compactação normal 
de solos - Método Brasileiro, conforme MB-33/84 (NBR 7182) - O controle tecnológico do aterro 
será procedido de acordo com a NB-501 77 (NBR 5681) – A FISCALIZAÇÃO só admitirá a 
utilização de pilões manuais em trabalhos secundários (como reaterro de valas) - As camadas do 
aterro serão horizontais, devendo ser iniciadas nas cotas mais baixas - Os ensaios de 
caracterização compreenderão os seguintes serviços: a. Compactação: método de acordo com o 
estabelecido acima b. Densidade "in situ": processo do frasco de areia, segundo o método 
DNERDPTM-92-64 A compactação, de preferência, será executada do lado seco da curva de 
Proctor, próxima da umidade ótima - Será necessária a execução de aterro apenas na área do 
recuo frontal, havendo corte no restante do terreno. 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o 
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelos projetos. Para isso deverá obedecer os cortes e 
aterros previstos no Projeto de Terraplenagem. As áreas externas (todas as áreas que 
futuramente serão destinadas a passeios de pedestres e pistas de rolamento e estacionamento), 
serão regularizadas de forma a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas 
superficiais. 
 
Os serviços a serem executados para a terraplenagem da área terão a seguinte ordem de 
execução: preparação do terreno, escavação, carga, transporte, construção dos aterros, 
compactação e acabamento. 
 
Preparação do Terreno 
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Serão removidos da superfície de toda a área edificável do terreno todos os materiais indesejáveis 
a terraplenagem, tendo por finalidade a completa exposição do solo livre de vegetação, tanto para 
implantação de obras viárias como posterior execução de edificações. 
O primeiro objetivo da preparação do terreno é fornecer o acesso para a equipe de topografia 
executar a locação do estaqueamento. 
 
Limpeza 
 
Estando o terreno livre de vegetação de grande porte, será removida a camada superficial do 
terreno, com espessura na ordem de 20 a 30cm, constituída de matéria orgânica, pequenos 
arbustos e raízes soltas. Será empregado o trator de lâmina para o serviço, assim como a pá-
carregadeira e o caminhão basculante para a carga e o transporte respectivamente. 
 
Escavação 
 
Seguindo-se o greide proposto pelo projeto e a orientação da equipe de topografia, será 
executada a escavação nos trechos determinados com o emprego de tratores de lâmina e pá-
carregadeiras.   
 
Tendo o material escavado condições de ser aproveitado para aterro, o mesmo será deslocado 
imediatamente para os trechos determinados em projeto, com os mesmos equipamentos usados 
para escavação. O material que não atender a categoria determinada para o aterro terá o mesmo 
destino que a vegetação removida na limpeza do terreno. 
 
O material escavado que, após análise, não tenha condições de aproveitamento como material de 
aterro, será transportado para o bota fora. 
As escavações devem seguir os preceitos anteriormente prescritos. 
 
Carga e Transporte 
 
Para a carga serão utilizados pá carregadeiras e retro-escavadeiras, para o transporte, caminhões 
de caçamba. Fica definido que, durante as obras de terraplenagem, não haverá invasão aos 
terrenos lindeiros, pelos equipamentos de terraplenagem bem como do material a ser 
transportado para a construção do pavimento. 
 
Construção dos Aterros 
 
Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material de 1ª categoria (tanto para o 
material de empréstimo como para o colhido no local quando da escavação). 
Estabilização Granulométrica 
 
Será executado o espalhamento do material em sucessivas de altura máximo de 20 (vinte) 
centímetros, com o destorroamento do material e colocação na umidade ótima, acompanhado de 
compactação. 
Compactação 
 
A compactação das camadas será executada com rolos compressores (rolos de pneus e rolos pé-
de-carneiro). 
 
Será verificado, imediatamente antes da compactação de cada camada, o teor de umidade do 
terreno. A compactação será realizada com um grau de compactação (GC) a 95% da umidade 
ótima para o solo utilizado na terraplenagem. A operação de umedecimento do terreno deverá ser 
executada com o carro-pipa e, no caso de secagem, com grade de disco. 
 
Com referência ao ensaio de compactação, o aterro será compactado no mínimo a 100% do 
resultado obtido no ensaio. 
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Estabilidade Geotécnica 
 
Durante os trabalhos de terraplenagem, deverão ser observados os procedimentos para que não 
se modifique a estabilidade geotécnica do terreno a ser trabalhado assim como a dos terrenos 
lindeiros. 
 
- Medição 

 
As medições serão efetuada pelas unidades constantes das planilhas de orçamento, efetivamente 
fornecidos e instalados. 
 
-Pagamento 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário multiplicado pela quantidade encontrada na 
medição 

  

 

 

3.2.4 Fundações e Estruturas 
 
Fundações 

 
a) Objetivo  
 
As presentes especificações destinam-se a atender as exigências estáticas, bem como as 
exigências impostas pelo local onde será construído novo Prédio do Serviço de Salvamento e 
Combate a Incêndio (SESCINC), e necessidade de manutenção, além de fixar as dimensões 
dos elementos estruturais, assim como as características dos materiais empregados referentes 
às fundações. 
 
b) Normas, Especificações e Métodos Oficiais  
 
O projeto de fundações contemplará as exigências das normas vigentes no país, tais como: 
- NBR 5732/1991 – Cimento Portland comum; 
- NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações. 
- NBR 7191/1982 – Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado. 
- NBR 7211/2009 – Agregados para concreto; 
- NBR 7480/2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado. 
- NBR 12655/2006 – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento. 
- NBR 15307/2005 – Ensaios não destrutivos - Provas de cargas dinâmicas em grandes 
estruturas 
 
c) Descrição dos Serviços  
 
Esta descrição refere-se ao Projeto de Fundações do Prédio do Serviço de Salvamento e 
Combate a Incêndio (SESCINC) do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola – SBJV, em Joinville – 
SC. 
 
O projeto prevê fundações profundas (em estacas) para o prédio do SESCINC. A escolha do tipo 
da fundação a ser empregada foi determinada em função da qualidade do solo no local da 
construção, determinada através de sondagens. 
 
Entende-se por fundação indireta, para os fins desta Especificação Técnica, aquela em que as 
tensões são transmitidas ao solo em duas parcelas: pela base ou ponta e/ou pelo atrito lateral das 
peças utilizadas. 
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Deverão ser empregadas estacas de concreto armado conforme definição indicada em projeto. 
 
d) Equipamentos 
 
As estacas serão cravadas com equipamento bate-estaca convencional, a percussão ou 
pneumático. 
 
e) Definições e Generalidades 
 
Serão empregadas estacas de 26x26, 30x30, 35x35 e 42x42 cm, ou seção equivalente,  
conforme definições de capacidade de carga no quadro abaixo. 
 

Dimensões da estaca  Capacidade de carga (tf) 
26x26 52 
30x30 70 
35x35 90 
42x42 125 

 
As estacas terão que ser de procedência idônea no mercado, certificadas, isentas de fissuras e 
de falhas de concretagem. A fiscalização deverá verificar suas integridades quando da chegada 
à obra, na descarga e no içamento para cravação. 
 
Segundo as sondagens realizadas, seus comprimentos variarão conforme o mapa de previsões 
a seguir: 
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f) Tolerâncias  
 
As tolerâncias admitidas são as da norma NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações. 
 
g) Provas de Carga  
 
A CONTRATADA será obrigada a realizar, sempre que houver dúvidas quanto à integridade e 
capacidade de suporte de carga das estacas e a critério da FISCALIZAÇÃO, provas de carga em 
locais previamente designados, sendo que as mesmas serão efetuadas sobre estacas de blocos 
distintos. 

 
As provas de carga obedecerão rigorosamente à NBR 15307/2005 (Ensaios não destrutivos - 
Provas de cargas dinâmicas em grandes estruturas) e serão efetuadas de preferência nas estacas 
que suportem maiores cargas, ou nas que se encontrem nos trechos mais desfavoráveis quanto à 
resistência do terreno. 
 
A prova de carga aqui determinada é a Prova de Carga Dinâmica (NBR 15307/2005 - Ensaios não 
destrutivos - Provas de cargas dinâmicas em grandes estruturas), que resguardado o dito acima, 
deverá ser aplicada a pelo menos 5% do número de estacas, distribuídas de maneira equâmime 
em planta e por diâmetro de estaca. Deverá ser apresentada previamente à fiscalização uma 
proposta de plano de prova de carga em estacas, para manifestação desta. 
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- Medição 

 
As medições serão efetuadas pelas unidades constantes das planilhas de orçamento, 
efetivamente fornecidas e instaladas. 
 
-Pagamento 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário multiplicado pela quantidade encontrada na 
medição 
 
3.2.5 Estruturas de Concreto  
 
a) Objetivo  
 
As presentes especificações destinam-se a atender as exigências estáticas, bem como as 
exigências impostas pelo local onde será construído novo Prédio do Serviço de Salvamento e 
Combate a Incêndio (SESCINC), e necessidade de manutenção, além de fixar as dimensões 
dos elementos estruturais, assim como as características dos materiais empregados. 
 
b) Normas, Especificações e Métodos Oficiais  
 
O projeto de estruturas de concreto armado contemplará as exigências das normas vigentes no 
país, tais como: 
- NBR 6118 –  Projeto e execução de concreto armado 

- NBR 6120 –  Cargas para cálculo de estruturas e Edificações 

- NBR 7191 –  Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado 

- NBR 8800 –  Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios 

- NBR 10837 – Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto 

- NBR 14860-1 – Laje pré-fabricada – Pré-laje – Requisitos - Parte 1: Lajes unidirecionais 
- NBR 14860 -2 - Laje pré-fabricada – Pré-laje – Requisitos - Parte 2: Lajes bidirecionais 

 
Peso específico: 
Concreto armado...............................25kN/m³ 
 

O novo Prédio do Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) terá estrutura 
convencional em concreto armado, com  e lajes treliçadas, minimizando sistema de escoramento 
e formas, considerando que os panos de lajes são grandes. As lajes treliçadas com parte inerte de 
EPS-Poliestireno expandido de alta densidade (sendo este EPS resistente a 18 kgf/cm2) sem 
componente reciclável, que deverão ser dimensionadas obedecendo aos carregamentos 
indicados no projeto. Previamente à montagem das lajes treliçadas, deverá ser apresentada à 
fiscalização pelo fabricante e fornecedor,  projeto de montagem e execução destas lajes que, 
deverá ser aprovado pela fiscalização.  
 
O programa de cálculo utilizado para desenvolvimento deste projeto, é o programa Sistema cad / 
TQS para Windows. 
 
Responsabilidade 
 
Como a Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução da estrutura, deverá fazer 
prévia verificação qualitativa e quantitativa dos materiais que lhe forem fornecidos. Na execução 
serão seguidas todas as Normas Brasileiras referentes ao assunto. 
 
Vistoria 
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Nenhum trecho de estrutura poderá ser concretado sem prévia vistoria por parte da Contratada e 
da Fiscalização. 
 
Generalidades 
 
O concreto poderá ser usinado em central ou executado “in loco”. A mistura será sempre 
executada com cuidado, na proporção adequada, em local e máquinas apropriados. Serão 
sempre utilizados materiais puros. 
 
As formas deverão ser executadas de modo a oferecer resistência à carga proveniente do 
concreto que nelas será lançado, a carga de ferragem e as sobrecargas eventuais, durante o 
período da construção. 
 
c) Materiais  
 
Os materiais recomendados neste projeto, para serem empregados na obra devem obedecer às 
especificações brasileiras da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, vigentes no país, 
tais como: 
- NBR 5732/1991 - Cimento Portland Comum 
- NBR 7480/2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
- NBR 7211/2009 - Agregados para concreto 
 
Os materiais abaixo relacionados deverão atender também as características ora especificadas. 
 
A - Aditivos 
 
Os aditivos somente poderão ser empregados por solicitação e aprovação da fiscalização.  A 
solicitação deve especificar o tipo, a qualidade, as características do aditivo, a obra em que 
deverá ser empregado e os motivos que justifiquem o seu uso. 
 
Podem ser usados aditivos a fim de melhorar algumas características do concreto, como por 
exemplo, a plasticidade, a homogeneidade, o peso específico, a impermeabilização, etc. 
 
B - Água da Mistura 
 
Deverá ser limpa, isenta de sais ou substâncias orgânicas que possam prejudicar as argamassas 
ou concretos. 
 
Na drenagem de água de assentamento, será levada em consideração a umidade dos agregados, 
determinada por meio dos sistemas recomendado pelos institutos de pesquisa e tecnologias. 
 
C - Pregos 
 
Serão de aço, com bitolas adequadas a sua utilização e uniformes isentos de ferrugem. 
 
D - Cimento Portland 
 
Deverá ser de fabricação recente, só sendo aceito na obra em sua embalagem original intacta. 
 
Deverá obedecer à NBR 5732 e não apresentar indícios de aventamento. 
 
Na eventualidade de os agregados, em seu todo ou em parte, serem quimicamente ativos, a 
porcentagem de alcalinos de cimento não deverá ultrapassar a 0,68. Deverá ser usado um único 
tipo de cimento para cada uma das estruturas. 
 
Não poderá ser usado cimento proveniente da limpeza de sacos ou embalagens. 
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A embalagem do cimento será saco normal de papel de 03 (três) folhas. A determinação da 
agressividade dos agregados será feito de acordo com as normas. 
 
Deverá ser tomada precaução para proteger o cimento da deterioração e da contaminação, de 
modo algum poderá empregar cimento armazenado a mais de trinta dias antes de ser consumido 
na obra. 
 
E - Forma 
 
Será empregada forma em chapa de madeira compensada plastificada, de qualidade adequada 
às formas, sem nós ou fendas que comprometam sua resistência e com superfície adequada a 
deixar o concreto com a aparência desejável. Os escoramentos deverão ser feitos com escoras 
metálicas com altura regulável. 
 
As formas deverão ser executadas de acordo com as plantas respectivas. As dimensões deverão 
ser verificadas para que se tenha certeza de que elas correspondam exatamente as que deverão 
moldar.  
 
Deverão ser utizados desmoldantes previamente aprovados pela fiscalização, de modo que não 
fiquem resíduos que eventualmente possam influenciar na estética, em revestimentos ou mesmo 
na deteriorização do concreto. 
 
Armazenar-se-ão as madeiras em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre as pilhas 
para prevenção de incêndios.  
 
F - Pedra Britada 
 
Serão provenientes de rocha sã, insolúvel, inalterável e sem traços de decomposição incipiente. A 
granulometria estará dentro das classificações necessárias para execuções da especificação NBR 
7211 da ABNT, podendo ser brita no 1, brita no 2, ou composição de brita 1 e 2, desde que o traço 
seja aprovado pela fiscalização. 
 
Os agregados deverão estar livres de substâncias estranhas como terra, madeiras etc, e terão 
que estar efetivamente separados entre si quando em estoque, de acordo com as classes de 
granulometria. Todos os cuidados deverão ser tomados no sentido de  se verificar a alcalinidade e 
demais composições químicas dos agregados, de modo a assegurar-se que não ocorra reações 
do tipo álcalis-agregados. 
 
G – Areia 
 
Deverá ser natural, quartzoza, de grãos angulosos e ásperos ao tato não contendo quantidades 
nocivas de impurezas orgânicas ou terrosas; se for julgado necessário a fiscalização exigirá que 
seja lavada. Seu armazenamento no canteiro da obra obedecerá sua classificação granulométrica. 
 
H - Arame Recozido 
 
No concreto, para amarração e casos similares, o arame empregado será P de fio de aço 
recozido, preto nº 16 ou 18 AWG. 
 
I - Barras de Fios de Aço 
 
Serão dos tipos CA-50 e CA-60, conforme as especificações em planta, e obedecerão à NBR 
7480. 
 
Terão teor de carbono inferior a 1,7%, serão homogêneos, sem defeitos prejudiciais, 
perfeitamente bitolados de procedência conhecida, não deformados. 
 

S
E

D
E

E
X

T
20

20
00

03
0

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES e JOSE AUGUSTO VASCONCELOS
SOUZA em 27/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4252755-8727 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



JVL / ECB / 900.ET- 002 R0 Visto: Folha 31 de 256 

 

I NF R AERO EG SP  

Seu peso indicado nas tabelas usuais admitindo-se todavia uma tolerância de 6%. 
 
Deverão vir em feixes e não em rolos. Deverão apresentar elevada resistência e grande 
aderência. 
 
J - Chapas à Prova D’água para Formas de Concreto 
Estas chapas deverão ser fabricadas com lâminas especialmente selecionadas, serão fortes e 
rígidos em todos os sentidos. As lâminas deverão ser tratadas quimicamente e colocadas com 
cola tal que impeça a penetração da água e evite seu inchamento. As chapas poderão ser de 
pinho ou laminados. 
 
K - Concreto 
 
Não será permitido amassar-se de cada dez volume superior a 350 litros de concreto. Será 
rejeitado e inutilizado o concreto que apresentar vestígios de endurecimento ou começo de pega, 
ou que não seja colocado dentro do prazo de 30 minutos a partir da hidratação. O fator 
água/cimento - a/c - no traço do concreto deve ser igual ou inferior a 0,60. 
 
Deverá ser feito lastro de concreto. 
 
O concreto será dosado de modo a assegurar-se a resistência característica à compressão  do  
“fck” especificado no projeto. 
 
Quando executado na obra o amassamento deverá ser contínuo e durar no mínimo um minuto 
depois que todos os componentes estejam na betoneira. 
 
O piso será desempenado, com acabamento em cimento queimado. Será feito uso de fibras, 
FibroMac 12  ou equivalente técnico, com dosagem mínima de 600 g/m³, no concreto do 
capeamento (12 cm) da pré-laje para melhora das condições de retração do concreto. Deverão 
ser respeitadas recomendações no fabricante/fornecedor das fibras e aprovadas pela fiscalização. 
 
Os agregados serão medidos em caixa de dimensões pré-estabelecidas, lançadas na betoneira e 
após misturadas a seco, em último lugar será adicionado o cimento. Só então se lançará a água, 
na proporção adequada. O traço deverá ser dosado de modo a dar resistência prevista nos 
cálculos. 
 
A argamassa para o concreto deverá ser comprada pronta ou feita em obra, caso necessário. A 
mistura será sempre executada com cuidado, na proporção adequada, em local e máquinas 
apropriados. Serão sempre utilizados materiais puros. 
 
Os concretos comprados prontos deverão ser de boa procedência, aprovados pela fiscalização, 
limpos, uniformes, de traço conhecido e verificado. 
 
Quando executado na obra o amassamento deverá ser contínuo e durar no mínimo um minuto 
depois que todos os componentes estejam na betoneira. 
 
Os concretos para as fundações (vigas baldrames, caixas, blocos, canaletas, reservatórios 
enterrados, etc), deverão ser dosados com a utilização de impermeabilizantes (Sika-Top ou 
equivalente técnico)   e, as partes superiores/respaldos deverão ser impermeabilizadas com 
Neutrol ou equivalente técnico.  
 
L - Armadura 
 
As armaduras serão executadas por mão de obra especializada sob os cuidados de um mestre 
ferreiro e ocuparão exatamente as posições indicadas em projeto. 
 
M - Lançamento de Concreto 
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A colocação de concreto nas formas será feita em camadas horizontais, com rapidez sendo as 
diversas camadas comprimidas e vibradas mecanicamente. 
 
Antes do lançamento, as formas serão varridas e limpas de toda matéria orgânica que possa 
prejudicar o concreto. Durante o lançamento deverá haver cuidado para não deformar a armadura. 
 
O concreto será profusamente molhado durante todo o dia seguinte ao lançamento, garantindo-lhe 
estado de permanente umidade por pelo menos 07 (sete) dias. 
 
Para aumentar a vedação e facilitar a retirada das formas estas serão molhadas até a saturação 
algum tempo antes do lançamento.  
 
O lançamento só será interrompido por força maior e quando o for será sempre nos apoios. Nesse 
caso serão tomadas precauções para garantir a suficiente ligação no reinicio da concretagem; 
caso o concreto já esteja em estado de pega, deverá ser adicionada cola estrutural na parte 
remanescente. 
 
 As peças recém fundidas não poderão receber cargas num prazo mínimo de 28 (vinte e oito dias) 
dias. 
 
N - Retirada das Formas 
 
A retirada dos escoramentos e das formas propriamente ditas será feita sem choque e com os 
cuidados recomendados.  
 
O prazo mínimo, considerando a correta aplicação da cura, para retirada das formas das vigas 
será de:  
- 02 (dois) dias para desforma da lateral das vigas, sem mexer no escoramento total; 
 
- retirar 1/3 (e manter 2/3) das escoras em 05 (cinco) dias;  
- 07 (sete) dias para desforma do fundo da viga; 
- retirar 1/3 (e manter 1/3) das escoras em 10(dez) dias;  
- 21 (vinte e um) dias sem reescoramento. 
 
Para as lajes os prazos são: 
- 05 (cinco) dias para desforma, com retirada de 1/3 do escoramento total; 
- 10 (dez) dias para alívio do escoramento, mantendo 1/3 do escoramento total; 
- 21 (vinte e um) dias sem escoramento. 
 
E prazo de 02 (dois) dias para os pilares. 
 
O - Exame Tecnológico 
 
O controle da resistência do concreto será feito de acordo com as recomendações NBR 6118 -
Projeto de estruturas de concreto, e NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, 
controle e recebimento, exigindo-se, entretanto quatro corpos de prova a cada 30 m³ de concreto. 
A ruptura deverá ser feita no mínimo aos 7 e 28 dias. 
 
Deverão ser realizados ensaios de slump test (abatimento de tronco de cone) e rompimento dos 
corpos-de-prova. O slump test ou abatimento do tronco de cone deve ser igual a 10 ± 2 cm. O 
fator água/cimento não poderá ultrapassar 0,60. O traço deverá ser testado e aprovado 
previamente pela fiscalização. 
 
Antes do início das obras a Contratada deverá entregar um relatório fornecido por firma com 
idoneidade técnica reconhecida e aprovada pela Fiscalização, da dosagem de concreto a ser 
empregada na obra. 
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Os corpos de prova deverão demonstrar estar o concreto nas condições requeridas. Caso a 
Fiscalização o exija, no caso de material de aparência duvidosa, será também feito ensaio do aço 
empregado. 
 
P - Aditivos 
 
Os concretos poderão ser aditivados desde que sejam previamente aprovados pela fiscalização. 
 
Q - Água 
 
A água deverá ser potável e isenta de sais e álcalis que possam prejudicar o concreto e as 
argamassas. 
 
- Medição 

 
As medições serão efetuada pelas unidades constantes das planilhas de orçamento, efetivamente 
fornecidos e instalados. 
 
-Pagamento 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário multiplicado pela quantidade encontrada na 
medição 
 
 

3.2.6 ESTRUTURAS METÁLICAS   

a) Objetivo 

O objetivo deste documento é definir os requisitos mínimos necessários aos processos de 
fabricação e montagem das estruturas metálicas para a implantação do novo Prédio do Serviço de 
Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) do Aeroporto de Joinville - Lauro Carneiro de 
Loyola - SBJV. 

b) Normas, Especificações e Métodos Oficiais  

NORMAS TÉCNICAS 

O detalhamento, a fabricação e a montagem das estruturas deverão estar de acordo com as 
seguintes normas: 

 

NBR-8800/08        – Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. 

NBR-14762/2001  – Dimensionamento de estruturas de aço constituidas de  perfis formados    

                                a frio. 

NBR 6120/1980    – Cargas para cálculo de estruturas de Edificações. 

NBR 6123/1988    – Forças devidas ao vento em edificações. 

AWS – E70XX – eletrodos 

Specification for Structural Joints Using ASTM A325, A490 Bolts e A307, última edição. 

D1.1 – da AWS (American Welding Society), última edição. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, adquiridos de fornecedores 
conceituados na praça, e devidamente cobertos por certificados. Não será permitido o emprego de 
materiais que apresentem sinais de corrosão . 
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Na falta de certificados para os materiais, a CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios 
para a determinação de suas características mecânicas. 

Todas as estruturas metálicas serão executadas em aço anti-corrosivo. As seguintes 
especificações deverão ser seguidas: 
 
• Aço para estruturas: USI SAC 250 OU SIMILAR 
 
• Parafusos de alta resistência: ASTM A 325, TIPO 3, Grau A com Porcas: sextavadas para    
  serviço pesado, padrão ANSI B 18.2.2., em aço ASTM A-325 patinavel e Arruelas circulares, em   
  aço ASTM A-325 patinavel. 
 
• Parafusos comuns: ASTM A 307, TIPO 3, Grau A com Porcas: sextavadas para serviço    
  pesado, padrão ANSI B 18.2.2., em aço ASTM A-307 patinavel e Arruelas circulares, em aço  
  ASTM A-307 patinavel. 
 
.• Eletrodos: E -7018W 
 
• Chumbadores Mecânicos: SAE 1030 
 
• Chumbadores Químicos de injeção WQ144 ou similar 
 
A CONTRATADA será permitido propor substituições, nos casos em que o material especificado 
não exista na praça para pronta entrega, ou que possa causar atrasos nos prazos de entrega das 
estruturas. 

Todas as substituições ficarão sujeitas à aprovação da FISCALIZAÇÃO e deverão ser feitas por 
perfis de resistência igual ou superior àqueles especificados nos desenhos de Projeto. 

Estas substituições somente serão aceitas se não provocarem interferências ou mudanças de 
detalhes de outros fornecedores, bem como não prejudicarem peças adjacentes ou folgas 
predeterminadas. 

Não deverão existir nas peças respingos de solda. 
 
Peças com curvaturas moderadas deverão ser realinhadas por processos que não introduzam 
tensões residuais apreciáveis. 
 

FECHAMENTOS E COBERTURA 

Todas as telhas das coberturas quanto as telhas dos fechamentos laterais serão telhas metálicas 
com seção trapezoidal com altura de 40 mm, CE40 ou similar, espessura 0,65 mm pintadas nas 
duas faces na cor definida em projeto Arquitetônico. 

Parafusos auto-atarraxantes com arruelas de vedação. 

PINTURA 

A pintura da estrutura metálica deverá ser feita sempre com materiais e tintas de primeira linha. O 
preparo e aplicação das tintas deverão respeitar rigorosamente as especificações técnicas da 
contratada das mesmas. 

Deverão ser eliminadas quaisquer rebarbas ocasionadas por corte, maçarico ou puncionamento 
de peças, respingos de solda, escória, etc. 

Deverá ser aplicado jateamento com granalha de aço padrão AS 2 ½ e pintura com tinta epóxi em 
duas ou mais demãos até atingir a espessura mínima de 90 micrometros, e sobre esta tinta em 
duas ou mais demãos até atingir a espessura mínima de 40 micrometros e cobertura e 
acabamentos perfeitos. A cor da tinta deverá ser a definida em projeto Arquitetônico. 

A fiscalização exigirá que a tinta seja aplicada com os equipamentos necessários conforme as 
especificações do fornecedor da tinta, sendo indicado o sistema de pistola “airless spray”. 
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Para retoques de danos mecânicos ocorridos durante o transporte e montagem, deverá ser 
providenciado reparos nos pontos atingidos através de lixamento e pintura, constituindo todo o 
sistema anteriormente descrito. 
 
Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar por amostragem os ensaios para verificar a espessura de 
película e aderência do filme sobre o substrato de acordo com sua conveniência. 

 

c) Projeto e sua Execução  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os serviços serão executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a melhor, mais 
moderna e adequada técnica de fabricação. 

A CONTRATADA deverá fabricar a estrutura a partir dos DESENHOS PARA FABRICAÇÃO E 
MONTAGEM por ele elaborados, baseados e em concordância com os desenhos do projeto 
executivo fornecido pelo CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

É de responsabilidade da CONTRATADA a verificação geométrica e de interferências antes da 
fabricação e montagem. Antes do início da fabricação e montagem, a CONTRATADA deverá 
providenciar levantamento de campo para determinação das medidas reais, e proceder ao 
detalhamento e fabricação e pré-montagem de acordo com essas medidas, ajustando as 
dimensões finais das peças em seus desenhos de FABRICAÇÃO E MONTAGEM. 

Tendo em vista que todos os desenhos de FABRICAÇÃO E MONTAGEM elaborados por parte da 
CONTRATADA,  são de responsabilidade desta, esta deverá mostrar em seus desenhos 
claramente quais os elementos de ligação (parafusos, soldas) que serão instalados na oficina, e 
quais os de montagem. 

A execução dos elementos metálicos definidos no projeto deverá ser feita de modo a se obter um 
produto de qualidade. Todas as partes das estruturas deverão ser bem acabadas e deverão 
atender às tolerâncias especificadas no item TOLERANCIAS. 

A execução dos elementos metálicos deverá ser dividida em conjuntos, e fabricadas no maior 
comprimento possível, observando as limitações de transporte e de montagem.  

Todos os cortes de chapas ou perfis deverão ser feitos preferencialmente em tesouras ou serras. 

Admite-se o corte feito a maçarico, desde que acabado de forma a apresentar-se com bom 
aspecto e livre de imperfeições, perfeitamente limpas, livres de rebarbas, saliências e reentrâncias 

Todos os furos para parafusos deverão ser executados com diâmetro 1,6 mm maior que o 
diâmetro nominal do parafuso, exceto onde indicado em contrário nos desenhos de projeto. 

Se a espessura do material a ser furado for inferior ao diâmetro nominal do parafuso mais 3,0 mm, 
os furos poderão ser puncionados. Em caso contrário, deverão ser broqueados. Em nenhum caso 
será permitido o uso de maçarico para alargamento ou abertura de furos. 

Não serão permitidas rebarbas nos furos devido ao processo de puncionamento. Quando isso 
ocorrer, as rebarbas deverão ser eliminadas por esmerilhamento. 

Todas as peças deverão ter aspecto estético agradável sem apresentar mordeduras de maçarico, 
rebarbas nos furos, etc., não sendo aceitáveis peças que prejudiquem o conjunto. 
 
Peças com curvaturas moderadas deverão ser realinhadas por processos que não introduzam 
tensões residuais apreciáveis. 
 
Todas as peças devem ser gravadas com punção de modo a proporcionar sua fácil identificação 
após pintura. 
 
Não serão aceitas peças deformadas, com avarias, empenamentos, etc. 
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Os materiais depositados na obra deverão ser cobertos e protegidos contra possíveis ferrugens, 
sujeiras, abrasão de superfície, óleo, condições climáticas, ambientes corrosivos, etc. 
 
As chapas de aço deverão ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar 
condensação. 
 
Os raios de curvatura deverão ser pelo menos iguais à espessura do metal considerado. 
 
Todos os elementos deverão apresentar-se ao exame visual limpos, lisos, com os cantos retos e 
alinhados. As superfícies não deverão apresentar ondulações ou amassados. 
 
Materiais e peças sujas deverão ser limpas antes da sua montagem. 
 
Verificar que os elementos fabricados e instalados não sejam distorcidos e que não estejam 
danificados, assim como os elementos de fixação não fiquem muito solicitados à dilatação, 
contração ou outros movimentos. 
 
Todo material rejeitado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser retirado do canteiro de obras 
imediatamente, e prontamente substituído. 

 

CONEXÕES  

Todas as conexões de oficina deverão ser soldadas e as de montagem parafusadas, exceto 
indicação contrária nos desenhos de projeto. 
 
As conexões parafusadas de peças secundárias, tais como terças, escadas e corrimãos, poderão 
ser feitas com parafusos ASTM-A307, TIPO 3, Grau A. As conexões parafusadas de peças 
primárias deverão obrigatoriamente ser feitas com parafusos ASTM-A325, TIPO 3, Grau A. 
  
Não serão aceitos parafusos que não tenham na cabeça estampagem que indique o seu tipo, ou 
sem arruelas.  
 
Todos os parafusos deverão ser montados tendo a rosca e a saída da ferramenta fora do plano de 
corte. 
 

SOLDAS 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores qualificados. 

A técnica a ser empregada na soldagem, a execução, a aparência e a qualidade das soldas, bem 
como os métodos usados na correção de defeitos, devem estar de acordo com a AWS D1.1.  
Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, devendo-se proceder de modo a não causar 
empenos nem tensões adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de 
escamas soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 
realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento.  

Todas as conexões soldadas deverão ser feitas com solda de filete, exceto quando indicado de 
forma diferente nos desenhos. Quando forem exigidas soldas de topo, elas deverão ser de 
penetração total. 

Todas as soldas deverão ser contínuas e nas dimensões especificadas nos projetos, e obedecer à 
AWS E-7018W, sendo executadas por mão de obra especializada de boa qualidade em todas as 
fases, assegurando assim uma perfeita montagem das estruturas. 

Na execução das soldas em várias camadas a superfície de cada uma delas deverá ser 
perfeitamente limpa e isenta de porosidade, inclusões, fissura ou quaisquer outros defeitos. Se 
algum defeito for averiguado, ela deverá ser removida e refeita. 
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Os trechos soldados não devem sofrer resfriamento brusco. Durante a soldagem e o resfriamento, 
as partes soldadas não devem ser submetidas a vibrações e abalos. 

O método e a seqüência dos serviços de solda deverão ser tais que provoquem mínimos esforços 
de contração, e as peças apresentem a forma prevista nos desenhos, sem a necessidade de 
desempenamento posterior. 

Poderão ser escolhidas ao acaso, pela FISCALIZAÇÃO, soldas para serem ensaiadas sob o 
ponto de vista de eficiência. Se qualquer uma delas não satisfizer aos padrões de qualidade e não 
seguir os Métodos e Especificações da AWS, deverão ser removidas e substituídas por novas 
soldas a contento da FISCALIZAÇÃO. 

No caso de ligações de soldas importantes, poderá ser exigido o controle das soldas por métodos 
não destrutivos (radiografia ou ultra-som ). 

Nenhuma solda resistente deverá ser inferior a 5mm, a menos que a espessura do material exija o 
uso da solda de 4mm, ou quando indicado nos desenhos do projeto. 

PLACAS DE BASE 

As placas de base deverão estar perfeitamente desempenadas, não sendo necessário, em 
princípio, usiná-las. 

As placas que servem de apoio a colunas com extremidades usinadas deverão também Ter a face 
de topo usinadas , bem como aquelas com espessuras acima de 64mm. 

Em todas as placas em que a menor dimensão for superior a 700mm deverão ser executados um 
ou dois furos D=75mm próximos do seu centro para facilitar o grouteamento. 

TRELIÇAS 

As treliças deverão ter contraflecha seguindo uma parábola como indicado nos desenhos, ou de 
acordo com as normas do AISC se a mesma não for indicada. 

CONTRAVENTAMENTOS 

As barras tracionadas dos contraventamentos deverão ser fabricadas de modo a proporcionar 
quando montadas uma tensão inicial, observando-se para tanto que elas sejam fabricadas mais 
curtas do que o comprimento teórico, conforme especificado abaixo. 

Para as peças de 0 a 3 m - nenhuma redução 

Para as peças de 3 a 6 m - reduzir 2 mm 

Para as peças de 6 a 9 m - reduzir 3 mm 

Para as peças de 9 a 12 m - reduzir 5 mm 

TOLERANCIAS 

Comprimento total de peças com extremidades acabadas para contato =  ± 1,0 mm 

Comprimento total de peças sem acabamento para contato: 

. até 9,0 m =  ± 1,5 mm 

. acima de 9,0 m =  ± 3,0 mm 

Distância entre furos de uma mesma ligação =  ± 1,0 mm 

Distância entre grupo de furos =  ± 2,0 mm 

Distância entre furos e bordas de peças =  ± 2,5 mm 

Afastamento do eixo de furação ao vértice de cantoneiras =  ± 1,0 mm 

Diâmetro de furos =  ± 0,5 mm 

Empeno das peças: conforme tabelas 17, 18, 19, 22 e 25 da ASMT-A6. 

Empeno em peças compridas, além de atender aos itens anteriores deverão ter suas flechas entre 
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pontos lateralmente suportados, limitados a 1/1000 do vão. 

MARCAS DE MONTAGEM 

A CONTRATADA deverá marcar todas as peças e conjuntos de forma idêntica à convencionada 
nos DESENHOS PARA FABRICAÇÃO. 

É preferível a marcação à tinta, para facilidade de controle e montagem. Entretanto, é aceitável a 
marcação por punção com um círculo de tinta em volta da marca. 

As marcações deverão ser aplicadas às faces externas das cantoneiras, perfis e vigas, próximo de 
uma das extremidades, em um local facilmente visível após a montagem. 

d) Descrição dos Serviços 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A empresa responsável pelos serviços de montagem das estruturas deverá  proceder à montagem 
em estrita concordância com os DESENHOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM. Dúvidas e/ou 
impasses que surjam durante os serviços da montagem deverão ser esclarecidos com a 
FISCALIZAÇÃO. 

Todos os serviços serão executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a melhor, mais 
moderna e adequada técnica de montagem. 

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados com autorização da FISCALIZAÇÃO, após a 
verificação da locação de todos os eixos da estrutura, elevações de todas as superfícies 
acabadas, locação e alinhamento dos chumbadores e insertos. Essas verificações são 
consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e deverão ser executadas com todo o rigor, 
utilizando-se de instrumentos de medição apropriados. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ser notificada da existência de qualquer erro encontrado nesta 
verificação. 

Erros de fabricação que impeçam montagem adequada também devem ser comunicados 
imediatamente a FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser tomadas todas as precauções para proteger as estruturas existentes e outras partes 
da obra que possam estar sujeitas a danos durante os serviços de montagem.  

MOVIMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE AÇO. 

A movimentação das estruturas de aço na obra deverá ser feita obedecendo aos seguintes 
requisitos gerais: 

As treliças e tesouras devem ser transportadas, de preferência na posição vertical, e suspensas 
por dispositivos colocados em posições tais que evitem inversão de esforços de tração e 
compressão nos banzos. 

Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de peças esbeltas e que devem ser 
devidamente contraventadas provisoriamente para a movimentação. 

As operações de carga e descarga das peças deverão ser feitas com todos os cuidados 
necessários para evitar deformações que as inutilizem parcial ou totalmente e que resultem em 
custos adicionais. 

Vigas e treliças detalhadas sem especificação de contraflecha deverão ser fabricadas de tal forma 
que, após a montagem, qualquer flecha devida à laminação ou à fabricação fique voltada para 
cima. 

ELEMENTOS PROVISÓRIOS DE MONTAGEM. 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para que a estrutura permaneça 
estável durante a montagem, utilizando contraventamentos, estaiamentos e ligações provisórias, 
em quantidade adequada e com resistência suficiente de modo a suportar os esforços atuantes 
durante a montagem. 

Todos os contraventamentos e estaiamentos provisórios deverão ser retirados após a montagem. 
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Todas as ligações provisórias, inclusive pontos de solda, deverão ser retiradas após a montagem. 

ARGAMASSA DE NIVELAMENTO E ENCHIMENTO. 

A execução dos serviços de nivelamento e enchimento nos apoios das estruturas de aço será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Após a conclusão da montagem das estruturas, esta será vistoriada pela FISCALIZAÇÃO, para 
fins de liberação. Somente após a liberação deverão ser iniciados os serviços de enchimento. 

A argamassa de nivelamento deverá ter um fck mínimo igual ao do concreto. 

A argamassa deverá ser aplicada tão logo a inspeção o permita, antes da estrutura ser colocada 
em carga. Deverá ser executada de maneira a preencher completamente o espaço existente entre 
o nível inferior da placa de base e o nível superior da estrutura de apoio. 

EQUIPAMENTO 

A CONTRATADA será responsável pelo emprego, segurança, manutenção e capacidade do 
equipamento de montagem. 

Sendo possível, todas as montagens deverão ser executadas utilizando equipamentos móveis. O 
emprego de mastros ancorados só será permitido com a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Os andaimes deverão ser protegidos contra acidentes. Atenção especial deverá ser dada à 
proteção dos transeuntes e veículos. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano que 
venha a ocorrer. A FISCALIZAÇÃO, a qualquer momento, poderá exigir segurança adicional. 

MONTAGEM, TÓPICOS DIVERSOS 

A CONTRATADA será responsável pela execução correta da montagem e preservação dos 
elementos da estrutura em seu devido estado, isentos de deformações. 

Não será permitida a montagem de partes ou peças da estrutura que estejam nas seguintes 
condições: 

- Peças com comprimento inadequado: não será permitido forçá-las para adaptarem-se às 
respectivas conexões com a estrutura. 

- Peças que apresentem fissuras, inclusão de escória bolhas ou outros defeitos. 

- Peças deformadas ou empenadas. 

A montagem de peças que possuam furações para a fixação de equipamentos, deverá ser 
executada com o máximo rigor, a fim de posicionar as ligações corretamente em relação aos eixos 
dos mesmos. 

A CONTRATADA deverá tomar precauções para minimizar os danos à pintura durante a 
montagem. 

Todas as peças da estrutura recebidas na obra devem ser armazenadas e manuseadas de tal 
forma que não sejam submetidas a tensões excessivas, nem sofram danos.  

Deve ser usado contraventamento temporário, sempre que necessário, para absorver todas as 
forças a que a estrutura possa estar sujeita durante a construção, incluindo as decorrentes de 
vento e equipamentos. O contraventamento deve permanecer montado, sem ser danificado, o 
tempo que for necessário para a segurança da estrutura.  

Toda vez que houver acúmulo de material, forças de equipamento ou de outras naturezas sobre a 
estrutura, durante a montagem, devem ser tomadas medidas para que sejam absorvidas as 
solicitações correspondentes. 

Alargamentos de furos para facilitar a montagem só serão possíveis se autorizados pela 
FISCALIZAÇÃO, que deverá por sua vez consultar a PROJETISTA antes da liberação. Não será 
permitido o uso de maçarico para abertura de furos. 

Será permitida apenas ligeira chamada nas peças da estrutura para traze-las à posição de 
montagem, exceto no caso de contraventamentos. Não serão permitidas chamadas para 
acomodar peças com furos defeituosos ou desalinhados. 
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A CONTRATADA deverá proceder à montagem das estruturas em estrita concordância com os 
desenhos de montagem. 

A CONTRATADA deverá prever, ao prever seus métodos de montagem e distribuição de 
materiais, as dificuldades e obstáculos que serão encontrados na obra, decorrentes dos serviços 
de terceiros e do funcionamento das instalações da CONTRATANTE, não sendo aceitos custos 
adicionais decorrentes dessas situações. 

Antes do início da montagem, a CONTRATADA deverá verificar o alinhamento, nivelamento e 
locação de todos os chumbadores e insertos. 

A CONTRATANTE deverá ser notificada por escrito da existência de qualquer erro encontrado 
nessa verificação, a fim de que terceiros responsáveis possam fazer as correções necessárias. 
Caso as verificações ou notificações não sejam feitas, a CONTRATADA será considerada 
responsável e arcará com os custos decorrentes para reparar os erros. 

A CONTRATADA deverá garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes fases da 
montagem através de escoramentos e travamentos temporários. Deformações permanentes e 
outros problemas estruturais que possam acontecer durante a montagem, por falta de maiores 
precauções, serão de responsabilidade da CONTRATADA, tendo a mesma ter que arcar com os 
custos dos reparos que forem necessários. 

Antes de serem montadas, as partes que ficarão inacessíveis após a montagem, deverão ter a 
sua pintura verificada e eventualmente retocada. 

Parafusos de tamanhos diferentes deverão ser acondicionados em caixas separadas e conter 
identificação do conteúdo. Todo o material deverá ser entregue completo no canteiro de obra, 
limpo e em perfeito estado, em data não posterior à estabelecida no cronograma. 

Deverão ser tomadas precauções adequadas a fim de evitar amassamentos, distorções e 
deformações durante o manuseio, transporte e armazenamento. 

O material que for danificado deverá ser consertado ou substituído, antes de ser montado. 

O armazenamento deverá ser feito em local isento de umidade e sujeira, adequado à guarda de 
estruturas metálicas. 

A carga na oficina e a descarga no campo são responsabilidade da CONTRATADA. 

CONEXÕES PARAFUSADAS. 

A instalação dos parafusos deverá atender à especificação “Structural Joints Using ASTM-A325 or 
A490 Bolts. 

As tensões admissíveis nestes parafusos, assim como os materiais, métodos de fabricação, 
instalação e aperto, deverão estar de acordo com a especificação para ligações estruturais com 
parafusos ASTM A 325 da última edição do A.I.S.C. 
 
O fornecedor deverá providenciar todos os equipamentos necessários para instalação destes 
parafusos. 
 
As ligações indicadas no projeto com parafusos A325 são do tipo a esmagamento.O aperto dos 
parafusos A325. deverá ser feito por meio de chave calibrada ou torquímetro. Parafusos e porcas 
inacessíveis a chaves calibradas deverão ser apertados pelo método da rotação da porca (AISC). 

Quando a inclinação de uma das faces da peça a ser parafusada for maior que 1:20 em relação a 
um plano normal ao eixo do parafuso, deverão ser usadas arruelas biseladas para compensar a 
falta de paralelismo. 

Os parafusos de montagem no campo deverão entrar sem dificuldade na justaposição dos furos. 
Será aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocação dos parafusos, entretanto, não será 
permitida em hipótese alguma a utilização de maçarico para acerto de furação. 

Após ter sido completado o aperto dos parafusos de uma junta, aqueles que tiverem sido 
inicialmente aplicados para unir os elementos da junta na montagem, deverão ser reapertados. 
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Numa fila extensa de parafusos, o aperto deve iniciar-se da parte central, progredindo daí para as 
extremidades. 

No caso de várias filas paralelas, o serviço deve desenvolver-se da mesma maneira, progredindo 
conjuntamente em todas elas, do centro para os lados. 

SOLDA DE CAMPO 

As soldas, só poderão ser executadas no campo, se indicadas nos desenhos de montagem. 

Para realização das soldas de campo, deverá se atendido o especificado no item c) SOLDAS. 

TOLERÂNCIAS 

As tolerâncias de montagem deverão seguir as especificações do item 12.3.3 – tolerâncias de 
montagem da NBR 8800. 

MODIFICAÇÕES 

Toda e Qualquer modificação da estrutura, com relação aos desenhos, desde que aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO, deverá ser registrada e catalogada pela CONTRATADA. Uma cópia deverá ser 
enviada à FISCALIZAÇÃO para que este providencie a atualização do desenho (“as built”) a final 
da montagem. 

 

- Medição 
 

As medições serão efetuada pelas unidades constantes das planilhas de orçamento, efetivamente 
fornecidos e instalados. 
 
-Pagamento 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário multiplicado pela quantidade encontrada na 
medição 
 
 

3.2.7 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

3.2.7.1 PAINÉIS E PAREDES 

3.2.7.1.1 Alvenaria de Vedação 

3.2.7.1.1 a) Tijolos furados - esp. 15 cm 

Deverão ser executadas paredes de vedação em alvenaria de tijolos furados, com espessura 
de 15cm, nas paredes internas dos prédios, exceto onde indicado com tijolos maciços, 
conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O assentamento dos tijolos se fará com argamassa, com traço volumétrico 1:2:8, de cimento, 
cal em pasta e areia média peneirada, a partir da 4° fiada. 

As alvenarias sobre as vigas de fundação deverão receber aditivo impermeabilizante na 
argamassa, nas suas 3 (três) primeiras fiadas, neste caso não será adicionada Cal na 
composição da argamassa. 

As alvenarias serão executadas nas dimensões e alinhamentos que constam no Projeto 
arquitetônico, utilizando mão-de-obra qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as 
normas que forem aplicáveis. Especiais cuidados deverão ser adotados com relação ao que 
segue: 

• As espessuras das alvenarias indicadas nos desenhos referem-se às paredes depois de 
revestidas. 

• As fiadas deverão ser executadas rigorosamente em nível, alinhadas e aprumadas. 
• Quando de sua execução deverão ser deixados embutidos todos os elementos 

necessários a fixação de esquadrias e demais elementos que se fizerem necessários. 
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• Nos vãos de portas, deverão ser executadas vergas ou taipás dimensionadas de acordo 
com o vão específico de cada porta. Nas esquadrias, quando necessário, deverão ser 
executadas também vergas e contravergas em concreto, dimensionadas para cada vão 
específico. 

• As juntas deverão ter espessura uniforme de 1,0 cm e serem rebaixadas para melhorar 
as condições de adesão do emboço. 

• No encontro de paredes novas com paredes existentes, quando for o caso, as 
alvenarias, deverão ser amarradas às existentes, por grampos ou outro dispositivo 
aprovado pela Fiscalização, para evitar a ocorrência de rachaduras. 

• No encontro entre as paredes de alvenaria com as estruturas de concreto, deverão ser 
feitas amarrações com ferros-cabelo, posicionados de duas em duas fiadas, a partir da 
segunda fiada. 

• Deverão estar incluídos nos serviços de alvenaria toda a mão de obra direta e/ou 
indireta, todos os materiais para a execução dos serviços, os andaimes auxiliares, a 
execução das vergas e/ou contra-vergas dos vão das portas, das esquadrias e/ou dos 
vãos livres, todas as esperas de ferro para a amarração e os encunhamentos, todos 
necessários a perfeita conclusão das paredes. 

 

3.2.7.1.1. b) Tijolos furados - esp. 25 cm 

Deverão ser executadas paredes de vedação em alvenaria com tijolos furados com espessura 
de 25cm, nas paredes externas dos Prédios, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O assentamento dos tijolos se fará com argamassa, com traço volumétrico 1:2:8, de cimento, 
cal em pasta e areia média peneirada, a partir da 4° fiada. 

As alvenarias sobre as vigas de fundação deverão receber aditivo impermeabilizante na 
argamassa, nas suas 3 (três) primeiras fiadas, neste caso não será adicionada Cal na 
composição da argamassa. 

As alvenarias serão executadas nas dimensões e alinhamentos que constam no Projeto 
arquitetônico, utilizando mão-de-obra qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as 
normas que forem aplicáveis. Especiais cuidados deverão ser adotados com relação ao que 
segue: 

• As espessuras das alvenarias indicadas nos desenhos referem-se às paredes depois de 
revestidas. 

• As fiadas deverão ser executadas rigorosamente em nível, alinhadas e aprumadas. 
• Quando de sua execução deverão ser deixados embutidos todos os elementos 

necessários a fixação de esquadrias e demais elementos que se fizerem necessários. 
• Nos vãos de portas, deverão ser executadas vergas ou taipás dimensionadas de acordo 

com o vão específico de cada porta. Nas esquadrias, quando necessário, deverão ser 
executadas também vergas e contravergas em concreto, dimensionadas para cada vão 
específico. 

• As juntas deverão ter espessura uniforme de 1,0 cm e serem rebaixadas para melhorar 
as condições de adesão do emboço. 

• No encontro de paredes novas com paredes existentes, quando for o caso, as 
alvenarias deverão ser amarradas às existentes, por grampos ou outro dispositivo 
aprovado pela Fiscalização, para evitar a ocorrência de rachaduras. 

• No encontro entre as paredes de alvenaria com as estruturas de concreto, deverão ser 
feitas amarrações com ferros-cabelo, posicionados de duas em duas fiadas, a partir da 
segunda fiada. 

• Deverão estar incluídos nos serviços de alvenaria toda a mão de obra direta e/ou 
indireta, todos os materiais para a execução dos serviços, os andaimes auxiliares, a 
execução das vergas e/ou contra-vergas dos vão das portas, das esquadrias e/ou dos 
vãos livres, todas as esperas de ferro para a amarração e os encunhamentos, todos 
necessários a perfeita conclusão das paredes. 
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3.2.7.1.1 c) Tijolos de vidro 

Serão executadas alvenarias de tijolos de vidro, para a iluminação do Refeitório do Pavimento 
Térreo no Prédio do Alojamento, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Os tijolos de vidros deverão ter dimensões de (A:19 x L:19 x P:8)cm, serem de vidro 
translúcido, incolor, Dupla face, faces externas lisas, faces internas com relevo ondulado. 

As alvenarias serão executadas nas dimensões e alinhamentos que constam no Projeto 
arquitetônico, utilizando mão-de-obra qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as 
normas que forem aplicáveis. 

O assentamento dos tijolos de vidro deverá ser feito com argamassa mista de cimento cal 
hidratada e areia fina peneirada, no traço: 1:2:5 com adição de adesivo à base de PVC. 

As fiadas deverão ser executadas rigorosamente em nível, alinhadas e aprumadas. 

As juntas deverão ter espessura uniforme de 1,0 cm e serem alinhadas nos dois sentidos. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.1.1 d) Elemento vazado 

Deverão ser fornecidos e aplicados elementos vazados de concreto (cobogós) nas dimensões 
de 20x20x15cm, no fechamento de vãos das Fachadas Laterais (Pátios Serviços e Jardim 
Auditório), conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O assentamento dos elementos pré-moldados deverá ser feito com argamassas, com traço 1:3 
de cimento e areia média peneirada. 

As recomendações para assentamentos e aplicação dos elementos pré-moldados de concreto, 
são as mesmas constantes no sub-item anterior. 

Protótipo comercial: Modelo nº 38 - LUIZ GUICHARD &CIA, ou equivalente técnico. 

3.2.7.1.1 e) Tijolos refratários 

Deverão ser executadas paredes de alvenaria em tijolos refratários à vista, nas paredes 
internas da laje de fundo até o peitoril da boca da churrasqueira 

O assentamento dos tijolos se fará com argamassa refratária específica e as juntas deverão ter 
espessura regular de 1cm e não deverão ser rebaixadas. 

As paredes deverão ser limpas durante a execução dos serviços de forma a ficarem sem 
marcas ou resíduos de argamassas. 

As alvenarias serão executadas nas dimensões e alinhamentos que constam no Projeto 
arquitetônico, utilizando mão-de-obra qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as 
normas que forem aplicáveis. Especiais cuidados deverão ser adotados com relação ao que 
segue: 

• As fiadas deverão ser executadas rigorosamente em nível, alinhadas e aprumadas. 
• As juntas deverão ter espessura uniforme de 1,0 cm e serem rebaixadas para melhorar 

as condições de adesão do emboço. 
 

3.2.7.1.2 Divisórias Leves 

3.2.7.1.2 a) Divisórias Sanitárias - Painéis Cegos c/porta 

Deverão ser fornecidas e instaladas divisórias leves, com painéis cegos portas, com montantes 
simples e duplos em alumínio, para a conformação dos Box dos Sanitários, conforme indicado 
e detalhado no projeto arquitetônico. 

Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla 
face. Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d’água, com 
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elevada resistência mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da 
prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80  kgf/cm2), da composição de extrato de 
fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com resina melamínica 
nas duas faces. 

Painéis - espessura de 10 mm, painéis de dupla face, modulação de eixo de 1200 mm, altura 
2,10m. Cor – A cor dos painéis deverá Branco. 

Portas - As portas deverão ser fornecidas nas dimensões de 0,60x1,95m e deverão possuir as 
mesmas características dos painéis. 

Observações: - Abertura das portas: o sistema permite desde que pré-determinado, a 
instalação das portas com abertura interna ou externa sem a necessidade de acessórios 
especiais. -Junção horizontal: os painéis internos possuem junção horizontal à meia altura, 
executada com a utilização de um perfil especial de alumínio com fixadores de painel nas 
extremidades, assegurando total rigidez e consolidação. 

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de 
vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em 
policarbonato, impresso na cor prata. 

Estrutura - A estrutura das divisórias será em perfis de alumínio anodizado, na cor preta, sendo 
os montantes/travessas e rodapés simples, exceto nas frentes dos Box, que deverão ser 
duplos, para garantirem um profundidade do Box de 1250mm. Os montantes deverão ser 
fixados ao piso e nas paredes, de modo a garantir a rigidez de todo o conjunto de painéis. 
Junto aos pisos dos Box Sanitários, os painéis deverão ser assentados em toda a extensão, 
sobre um perfil "U" em alumínio, com aba de 1". Após o assentamentos dos painéis, dentro dos 
perfis de piso, deverá ser feita uma selagem com a utilização de silicone incolor, para a perfeita 
vedação entre o perfil e o painel, de forma que não exista a possibilidade de entrada de água 
ou umidade. 

Referencia Comercial: Neocon System – Acoplac ou equivalente técnico. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de divisórias, todos os materiais 
(painéis, ferragens, perfis), mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos 
serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários 
para a perfeita conclusão e acabamentos em todos os detalhes. Deverão ser considerados 
também, eventuais recortes e/ou adaptações necessárias nos painéis para a passagem de 
tubulações, dutos, calhas, etc. 

3.2.7.1.3 Divisórias Especiais 

3.2.7.1.3 a) Divisórias de Granito 

Deverão ser fornecidos conjuntos de divisórias em Granito Cinza Andorinha, para a instalação 
junto aos Mictórios dos Sanitários Masculinos, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Cada conjunto de divisórias será composto de painéis verticais com largura 40cm e altura de 
0,80m, sendo que deverão ser instalados à 50cm do piso. 

As placas de Granito a serem utilizados nos painéis, deverão ser inteiras, sem emendas, 
acabamento polido em todas as faces aparentes, com espessura de 30mm. Todas as ligações 
entre placas e entre placas e paredes deverão ser feitas com pinos chumbados nas placas. As 
peças de ligação e parafusos de fixação deverão ter acabamento cromado. Todas as peças 
utilizadas em cada conjunto deverão manter padrão de uniformidade de cor e tonalidades. 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente para a Aprovação da Fiscalização, amostras 
das placas do Granito a serem utilizadas. 

Neste item, deverão estar considerados todos os materiais, acessórios, componentes e 
serviços necessários à completa conclusão das divisórias, mesmo não descrito nos subitens 
anteriores, porém necessários para a perfeita execução dos serviços. 

3.2.7.1.3 b) Divisórias de Gesso Acartonado 
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Deverão ser fornecidos conjuntos de divisórias em gesso acartonado, para instalação junto ao 
Vestiário Masculino, com altura de 2,10m; Dormitório Masculino, Sala de Alarme e Operações, 
Sala Administração e depósito, com altura de 3,65m, conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

Dimensionamento do produto a ser aplicado: 

Vestiário: 

Espessura total da parede: 73mm 
Espessura da estrutura: 48mm 
Espaçamento eixo a eixo dos montantes: 600mm 
Quantidade e tipo de placa em um dos lados da estrutura: 1ST 12,5mm 
Quantidade e tipo de placa no outro lado da estrutura: 1ST 12,5mm 

Dormitório Masculino, Sala de Alarme e Operações, Sala Administração e depósito:  

Espessura total da parede: 120mm 
Espessura da estrutura: 90mm 
Espaçamento eixo a eixo dos montantes: 600mm 
Quantidade e tipo de placa em um dos lados da estrutura: 1ST 15mm 
Quantidade e tipo de placa no outro lado da estrutura: 1ST 15mm 

São constituídas por placas de gesso, pré-fabricadas a partir da gipsita natural, parafusadas 
em uma estrutura metálica leve. 

A estrutura, em perfilados de aço zincado, é constituída por guias e montantes, sobre os quais 
são fixadas as placas de gesso, em uma camada, gerando uma superfície apta a receber o 
acabamento final. 

A execução das divisórias de gesso acartonado deverá ser feita por profissionais experientes 
neste tipo de serviço. 

A CONTRATADA será responsável, caso ocorram trincas nas divisórias instalado, cabendo a 
própria, tomar todas as medidas preventivas durante a sua execução, para que não ocorram 
após a conclusão dos serviços.  

A pintura é a última fase da execução de uma superfície com placas de gesso acartonado e 
deverá ser executada da seguinte maneira: 

• Verificar as condições da obra. Todas as juntas devem estar emassadas e as massas 
totalmente secas. Procede-se então ao lixamento, somente das áreas emassadas que 
são: as juntas de rebaixo, juntas de topo, juntas de contorno e cabeças dos parafusos, 
com lixas de grana 120 e 180 respectivamente, eliminando todas as rebarbas e todos 
os ressaltos ou ondulações salientes. Este lixamento deve ser executado com a lixa 
sobre um taco de madeira formando uma superfície plana de lixamento ao invés dos 
dedos das mãos cujas superfícies ficam irregulares. Não executar a pintura direta sobre 
a superfície rejuntada sem antes executar o lixamento acima. 

• Após eliminar as saliências, procede-se ao emassamento com massa corrida à base de 
PVA, em toda a superfície com passadas extensas. Essa massa deve cobrir qualquer 
ondulação reentrante e ao mesmo tempo igualar a superfície do cartão e das massas, 
uniformizando a textura e a cor dos dois elementos.  

• Após a secagem lixa-se a superfície total fazendo uma nova correção de eventuais 
defeitos.  

• Sempre a cada novo emassamento e secagem, novo lixamento. 

• A superfície está pronta para receber a pintura (látex, acrílico, etc.). Normalmente com 
duas demãos de tinta, conclui-se o trabalho. Esta operação vai depender do poder de 
recobrimento da tinta utilizada. 

Referência comercial do gesso: Gyplex e Placo ou equivalente técnico. 
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Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

 

3.2.7.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

3.2.7.2.1 Portas 

Para execução geral, a instalação das esquadrias de madeira deverão atender ao que segue: 

• 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 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. 

• As esquadrias serão instaladas 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. No caso de portas, 
os arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes 
serão executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto. 

• As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz 
adequado, pintura de esmalte sintético ou material específico para a proteção da 
madeira. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se 
manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras 

 

3.2.7.2.1 a) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem - PM 01 

As portas internas indicadas no projeto arquitetônico, com o código PM 01, deverão ser de 
madeira, com marco e guarnições maciças em madeira de Lei, folhas com miolo (semi-oca) em 
chapa compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de espessura, uma folha de 
giro e dimensão de vão de luz de 0,80x2,10m, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

As portas deverão ser fornecidas completas com as seguintes Ferragens e detalhes: 

• Dobradiças oxidadas de 3x2.1/2", no mínimo três unidades por folha – Ref. União 
Mundial ou equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com roseta - Ref. 
Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; atendendo à NBR9050/2004. 

• Todas as ferragens e espelhos deverão ter acabamento cromado. 

Acabamentos: 

• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 
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A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 b) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem - PM 02 

As portas internas indicadas no projeto arquitetônico, com o código PM 02, deverão ser de 
madeira, com marco e guarnições maciças em madeira de Lei, folhas com miolo (semi-oca) em 
chapa compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de espessura, uma folha de 
giro e dimensão de vão de luz de 0,60x2,10m, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

As portas PM02, têm as mesmas características, ferragens e acabamentos das portas PM01. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 c) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem - PM 03 

A porta interna indicada no projeto arquitetônico, com o código PM 03, deverá ser de madeira, 
com marco e guarnições maciças em madeira de Lei, folha com miolo (semi-oca) em chapa 
compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de espessura, uma folha de giro e 
dimensão de vão de luz de 0,90x2,10m, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

A porta PM03, tem as mesmas características, ferragens e acabamentos das portas PM01. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 d) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem – PM 04 – Com acionamento 
Magnético 

A porta interna indicada no projeto arquitetônico, com o código PM 04, deverá ser de madeira, 
com marco e guarnições maciças em madeira de Lei, folha com miolo (semi-oca) em chapa 
compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de espessura, uma folha de giro e 
dimensão de vão de luz de 0,90x2,10m, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

A porta deverá ser fornecida completa com as seguintes Ferragens e detalhes: 

• Dobradiças oxidadas de 3x2.1/2", no mínimo três unidades por folha – Ref. União 
Mundial ou equivalente técnico; 

• Fechadura c/ acionamento magnético (cartão) e maçaneta do tipo alavanca, atendendo 
à NBR9050/2004. Ref. Kaba, linha Saflok, modelo Quantum MT, ou Equivalente técnico; 

• Todas as ferragens e espelhos deverão ter acabamento cromado. 

Acabamentos: 

• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 
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A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 e) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem – PM 05  

As portas internas indicadas no projeto arquitetônico, com o código PM 05, deverão ser de 
madeira, com montantes verticais e guarnições maciças em madeira de Lei, folhas com miolo 
(semi-oca) em chapa compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de 
espessura, duas folhas de giro e dimensão de vão de luz de 1,60x2,10m, conforme 
detalhamento constante no projeto arquitetônico. 

Nas duas folhas das portas deverão ser instalados visor de vidro opaco (40x50cm) conforme 
indicado no projeto arquitetônco 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

As portas deverão ser fornecidas completas com as seguintes Ferragens e detalhes: 

• Dobradiças oxidadas de 3x2.1/2", no mínimo três unidades por folha  – Ref. União 
Mundial ou equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com roseta - Ref. 
Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; atendendo à NBR9050/2004. 

• Todas as ferragens e espelhos deverão ter acabamento cromado. 
• Fechos tipo unha (superior e inferior), com 18cm de comprimento – Ref. União Mundial 

ou equivalente técnico. 

Acessórios complementares: As folhas das portas deverão receber um visor de vidro opaco 
com dimensões de 40x50cm, conforme indicado no projeto arquitetônico. O contorno do vão 
para o visor deverá ser reforçado com madeira maciça e externamente deverá receber 
baguetes de madeira. 

Acabamentos: 

• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 f) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem – PM 06 

A porta interna indicada no projeto arquitetônico, com o código PM 06, deverá ser de madeira, 
com marcos e guarnições maciças em madeira de Lei, folhas com miolo (semioca) em chapa 
compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de espessura, duas folhas de giro e 
dimensão de vão de luz de 1,60x2,10m, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

A porta deverá ser fornecida completa com as seguintes Ferragens e detalhes: 
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• Dobradiças oxidadas de 3x2.1/2", no mínimo três unidades por folha – Ref. União 
Mundial ou equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com roseta - Ref. 
Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; atendendo à NBR9050/2004. 

• Fechos tipo unha (superior e inferior), com 18cm de comprimento – Ref. União Mundial 
ou equivalente técnico; 

• Todas as ferragens e espelhos deverão ter acabamento cromado. 

Acabamentos: 

• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 g) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem - PM 07 

A porta interna indicada no projeto arquitetônico, com o código PM 07, deverá ser de madeira, 
com marco e guarnições maciças em madeira de Lei, folha com miolo (semi-oca) em chapa 
compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de espessura, uma folha de giro e 
dimensão de vão de luz de 0,80x2,10m, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

A porta deverá ser fornecida completa com as seguintes Ferragens e detalhes: 

• Dobradiças oxidadas de 3x2.1/2", no mínimo três unidades por folha – Ref. União 
Mundial ou equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com roseta - Ref. 
Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; atendendo à NBR9050/2004. 

• Todas as ferragens e espelhos deverão ter acabamento cromado 

Acessórios complementares: A folha da porta deverá receber um visor de vidro 
transparente com dimensões de 40x50cm, conforme indicado no projeto arquitetônico. O 
contorno do vão para o visor deverá ser reforçado com madeira maciça e externamente deverá 
receber baguetes de madeira. 

Acabamentos: 

• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou  
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 h) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem - PM 08 

A porta interna indicada no projeto arquitetônico, com o código PM 08, deverá ser de madeira, 
com marco e guarnições maciças em madeira de Lei, folhas com miolo (semi-oca) em chapa 
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compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de espessura, tipo vai vem, 
dimensão de vão de luz de 0,80x2,10m, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

A porta deverá ser fornecida completa com as seguintes Ferragens e detalhes: 

• Dobradiças tipo vaivém, no mínimo três unidades por folha folha – Ref. União Mundial 
ou equivalente técnico; 

• Fechos tipo unha (superior e inferior), com 18cm de comprimento – Ref. União Mundial 
ou equivalente técnico; 

• Todas as ferragens deverão ter acabamento cromado. 

Acessórios complementares: 

• A folhas da porta deverá receber em ambos os lados da folha e um revestimento em 
chapa de aço inoxidável com 2mm de espessura num trecho de 40cm acima do piso em 
ambos os lados da folha da porta. 

• A folha da porta deverá receber um visor de vidro transparente com dimensões de 
40x50cm com dimensões, conforme indicado no projeto arquitetônico. O contorno do 
vão para o visor deverá ser reforçado com madeira maciça e externamente deverá 
receber baguetes de madeira. 

Acabamentos: 

• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 i) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem - PM 09 

As portas internas indicadas no projeto arquitetônico, com o código PM 09, deverão ser de 
madeira, com marco e guarnições maciças em madeira de Lei, folhas com miolo (semi-oca) em 
chapa compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de espessura, uma folha de 
giro e dimensão de vão de luz de 0,70x2,10m, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

As portas deverão ser fornecidas completas com as seguintes Ferragens e detalhes: 

• Dobradiças oxidadas de 3x2.1/2", no mínimo três unidades por folha – Ref. União 
Mundial ou equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com roseta - Ref. 
Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; atendendo à NBR9050/2004. 

• Todas as ferragens e espelhos deverão ter acabamento cromado. 

Acessórios complementares: Deverão ser instalados, na parte inferior, da folha da porta, 
uma veneziana de madeira com dimensões de 40x40cm, conforme indicado no projeto 
arquitetônico. Os contornos dos vãos para as venezianas deverão ser reforçados com madeira 
maciça e externamente deverão receber baguetes de madeira. 

Acabamentos: 
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• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 j) Porta interna, c/ tratamento acústico, completa c/ ferragem – PM 10 

A porta interna indicada no projeto arquitetônico, com o código PM 10, deverá ser de madeira, 
com marco e guarnições maciças em madeira de Lei, folha do tipo sanduíche com isolamento 
acústico (lã de vidro) com requadro em madeira maciça, espessura de 65mm, revestidas com 
laminado de Louro Freijó, uma folha de giro e dimensão de vão de luz de 0,80x2,10m, 
conforme detalhamento constante no projeto arquitetônico. 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

Os marcos deverão ser fixados as paredes, com parafusos de aço inoxidável em tacos de 
madeira previamente embutidos e chumbados nas alvenarias. A vedação das frestas entre os 
marcos e a parede de alvenaria, deverão ser feitos com espuma de poliuretano expansível. 

Deverá ser instalado no perímetro externo do marco o sistema de vedação acústica perimetral 
– Ref. Prima Ferragens. A Vedação Acústica Perimetral é utilizada para vedar a fresta existente 
entre a porta e o contramarco, e deverá ser instalada fixando-se lateralmente as barras nas 
laterais e na parte superior dos batentes. Seu funcionamento se dá por um sistema de 
compensação de pressão. Parafusos ao longo do corpo do produto dão um ajuste do trilho 
para fora e dentro da capa, gerando uma pressão positiva da vedação contra a porta. 

As folhas da porta, tipo sanduíche deverão ser estruturadas internamente e externamente com 
peças de madeira maciça, fechamento com chapas de MDF de 20mm de espessura e 
internamente preenchidas com uma manta de lã de vidro, com espessura de 25mm e 
densidade mínima de 20kg/cm³. 

A porta deverá ser fornecida completa com as seguintes Ferragens e detalhes: 

• Dobradiças cromo acetinadas oxidadas de 3", com no mínimo 3 unidades por folha – 
Ref. União Mundial ou equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com roseta - Ref. 
Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; atendendo à NBR9050/2004. 

• Todas as ferragens e espelhos deverão ter acabamento cromado. 

Acabamentos: 

• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.2.1 K) Porta interna semi-oca, completa c/ ferragem – PM 11 
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As portas internas indicadas no projeto arquitetônico, com o código PM 11, deverão ser de 
madeira, com montantes verticais e guarnições maciças em madeira de Lei, folhas com miolo 
(semi-oca) em chapa compensada com requadro em madeira maciça com 40mm de 
espessura, duas folhas de giro e dimensão de vão de luz de 1,50x2,10m, conforme 
detalhamento constante no projeto arquitetônico. 

Todas as peças de madeira a serem fornecidas, deverão ser de 1ª qualidade, secas e tratadas 
contra fungos. 

As portas deverão ser fornecidas completas com as seguintes Ferragens e detalhes: 

• Dobradiças oxidadas de 3x2.1/2", no mínimo três unidades por folha – Ref. União 
Mundial ou equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com roseta - Ref. 
Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; atendendo à NBR9050/2004. 

• Fechos tipo unha (superior e inferior), com 18cm de comprimento – Ref. União Mundial 
ou equivalente técnico; 

• Todas as ferragens e espelhos deverão ter acabamento cromado. 

Acabamentos: 

Acessórios complementares: As folhas das portas deverão receber um visor de vidro 
opaco com dimensões de 40x50cm, conforme indicado no projeto arquitetônico. O contorno do 
vão para o visor deverá ser reforçado com madeira maciça e externamente deverá receber 
baguetes de madeira. 

Acabamentos: 

• As folhas das portas e as peças maciças: marcos e alizares deverão receber 
acabamento com pintura esmalte cor branco, conforme descrito no Item Pinturas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.2.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

 

3.2.7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 

3.2.7.3.1 Esquadrias de Alumínio 

Para execução geral, a instalação das esquadrias de alumínio deverão atender ao que segue: 

• As esquadrias de alumínio deverão ser instaladas de acordo com as especificações e 
orientações do Fabricante do material utilizado, naquilo que forem pertinentes e 
estiverem vigentes à data da instalação; 

• A instalação das esquadrias deverá ser executada obrigatoriamente por mão de obra 
especializada, de empresas credenciadas e indicadas pelo Fabricante da Linha dos 
Perfis utilizados nas esquadrias; 

• As esquadrias deverão ser instaladas ou locadas na meio espessura das paredes do 
peitoril existente, com o uso de contra marcos para efetuar a regularização dos vãos. 

• As esquadrias deverão ser totalmente executadas em fábrica, sendo enviada em 
separado para a obra somente os perfis de estruturação dos vãos (marcos e colunas), 
quando necessário. 

• Todos os perfis e/ou peças de alumínio a serem embutidos e/ou com contato direto com 
as paredes e estruturas metálicas, deverão ser pintados com Carbomastic 14, para 
evitar corrosão Galvânica. 

S
E

D
E

E
X

T
20

20
00

03
0

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES e JOSE AUGUSTO VASCONCELOS
SOUZA em 27/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4252755-8727 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



JVL / ECB / 900.ET- 002 R0 Visto: Folha 53 de 256 

 

I NF R AERO EG SP  

• Quando da execução dos trabalhos com a utilização de argamassas de cimento, todos 
os perfis e vidros deverão estar totalmente protegidos, contra respingos de argamassas, 
de modo a evitar que a camada de anodização seja queimada. A Fiscalização rejeitará 
todos os perfis de alumínio que apresentarem sinais e/ou marcas de superfícies 
queimadas ou ainda de vidros aranhados, ficando a CONTRATADA responsável pela 
substituição de todos os elementos rejeitados. 

• Todos os parafusos a serem utilizados nos serviços de fixação das esquadrias, deverão 
ser obrigatoriamente em aço inoxidável; 

• A vedação final da esquadria com o vão, deverá ser feita com a utilização de silicone 
Belsil Multiuso Neutro incolor, ou equivalente técnico. 

• Após a conclusão dos serviços de montagem e instalação, as esquadrias deverão ser 
submetidas a testes de estanqueidade, ficando a cargo da CONTRATADA efetuar as 
revisões e correções necessárias para garantir a completa vedação. 

 

3.2.7.3.1 a) Janela de alumínio Fixa - Acústica - JA1 

Deverão ser fornecidas e instaladas esquadrias com caixilhos em alumínio anodizado natural 
fosco, em módulos de folhas fixas, conforme indicado no projeto arquitetônico com os códigos 
JA1. 

As esquadrias a serem fornecidas deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha Imperal, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da 
ABNT – Tempera T-5), com dimensões 150x150cm e espessuras mínima de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

• Fixação das esquadrias: com uso de contra-marcos de 25mm que deverá ser 
chumbado e regularizado no local. 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. Neste caso onde a esquadria é acústica, as juntas 
de dilatação entre a alvenaria e esquadria deverão serem preenchidas com espuma de 
poliuretano expansivo e colas impermeáveis. Já, nos perfis de alumínio da esquadria deverão 
serem preenchidos com lã de rocha. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 b) Janela de alumínio Fixa - Acústica - JA2 

Deverão ser fornecidas e instaladas esquadrias com caixilhos em alumínio anodizado natural 
fosco, em módulos de folhas fixas, conforme indicado no projeto arquitetônico com os códigos 
JA2. 

As esquadrias JA2 têm as mesmas características e ferragens das JA1, exceto que serão com 
dimensões 75x75cm. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. Neste caso onde a esquadria é acústica, as juntas 
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de dilatação entre a alvenaria e esquadria deverão serem preenchidas com espuma de 
poliuretano expansivo e colas impermeáveis. Já, nos perfis de alumínio da esquadria deverão 
serem preenchidos com lã de rocha. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 c) Janela de alumínio Maxim-Ar - JA3 

Deverão ser fornecidas e instaladas janelas com caixilhos em alumínio anodizado natural 
fosco, compostas de módulos superiores fixos e módulos móveis Maxim-Ar, para instalação 
nos locais indicados no projeto arquitetônico, com o código JA3. 

As esquadrias deverão ser confeccionadas, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico e deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha BS, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da ABNT 
– Tempera T-5), com dimensões 75x150cm e espessuras mínima de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

• Fixação das esquadrias: com uso de contra-marcos de 25mm que deverá ser 
chumbado e regularizado no local. 

• Todos os parafusos a serem utilizados nos serviços deverão ser obrigatoriamente em 
aço inoxidável; 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

• Nos módulos móveis do tipo "Maxim-Ar",, deverão ser instalados uma haste articulada 
de alumínio, para acionamento e braço com abertura permitindo reversão (90º); 

• Os comandos das maxim-ar serão em alumínio e ficarão fixadas na altura da folha 
móvel das esquadrias; 

• As vedações das folhas móveis deverão ser feitas com escova de vedação dupla 
(marco e folha) de polipropileno em todo o perímetro da esquadria. 

• Acessórios – Todos os acessórios deverão ser de 1ª linha, das marcas Udinese , 
Fermax ou outra equivalente técnico, desde que acompanhada de termo de qualidade e 
funcionabilidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 d) Janela de alumínio Maxim-Ar - JA4 
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Deverão ser fornecidas e instaladas esquadrias com caixilhos em alumínio anodizado natural 
fosco, módulos móveis Maxim-Ar, conforme indicado no projeto arquitetônico com os códigos 
JA4. 

As esquadrias JA4 têm as mesmas características e ferragens das JA3, exceto que serão com 
dimensões 75x75cm e não possuem módulos fixos. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 e) Janela de alumínio de Correr - JA5 

Deverão ser fornecidas e instaladas janelas com caixilhos em alumínio anodizado natural 
fosco, em módulos de folhas móveis de correr e módulos superiores fixos, para instalação nos 
locais indicados no projeto arquitetônico, com os códigos JA 5. 

As esquadrias deverão ser confeccionadas, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico e deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha BS, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da ABNT 
– Tempera T-5), com dimensões 150x150cm e espessuras mínima de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

• Fixação das esquadrias: com uso de contra-marcos de 25mm que deverá ser 
chumbado e regularizado no local. 

• Todos os parafusos a serem utilizados nos serviços deverão ser obrigatoriamente em 
aço inoxidável; 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

• Nos módulos móveis das esquadrias de "Correr", deverão ser fornecidos trilhos 
superiores e dispositivos deslizantes que permitam a movimentação perfeita das folhas 
móveis. As folhas deverão possuir ferragens de travamento individual. 

• As vedações das folhas móveis deverão ser feitas com escova de vedação dupla 
(marco e folha) de polipropileno em todo o perímetro da esquadria. 

• Acessórios – Todos os acessórios deverão ser de 1ª linha, das marcas Udinese , 
Fermax ou outra equivalente técnico, desde que acompanhada de termo de qualidade e 
funcionabilidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 
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3.2.7.3.1 f) Janela de alumínio Fixa e de Abrir - JA6 

Deverá ser fornecida e instalada janela com caixilhos em alumínio anodizado natural fosco, em 
módulo de folha móvel de abrir e módulo superior e lateral fixo, para instalação no local 
indicado no projeto arquitetônico, com os códigos JA6. 

A esquadria deverá ser confeccionada, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico e deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha BS, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da ABNT 
– Tempera T-5), com dimensão 150x150cm e espessuras mínima de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

• Fixação das esquadrias: com uso de contra-marcos de 25mm que deverá ser 
chumbado e regularizado no local. 

• Todos os parafusos a serem utilizados nos serviços deverão ser obrigatoriamente em 
aço inoxidável; 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

• Nos módulos móveis das esquadrias de "Abrir", deverão ser instalados comandos para 
permitir acionamento da abertura; 

• Os comandos serão em alumínio e ficarão fixados na altura da folha móvel das 
esquadrias; 

• As vedações das folhas móveis deverão ser feitas com escova de vedação dupla 
(marco e folha) de polipropileno em todo o perímetro da esquadria. 

• Acessórios – Todos os acessórios deverão ser de 1ª linha, das marcas Udinese , 
Fermax ou outra equivalente técnico, desde que acompanhada de termo de qualidade e 
funcionabilidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 g) Janelas Tipo Maxim-Ar + Veneziana- JA7 

Deverão ser fornecidas e instaladas esquadrias com caixilhos em alumínio anodizado natural 
fosco, módulos móveis Maxim-Ar e módulos fixos superiores de venezianas, conforme indicado 
no projeto arquitetônico com os códigos JA7. 

As esquadrias deverão ser confeccionadas, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico e deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha BS, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da ABNT 
– Tempera T-5), com dimensões 150x110cm e espessuras mínima de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 
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• Fixação das esquadrias: com uso de contra-marcos de 25mm que deverá ser 
chumbado e regularizado no local. 

• Todos os parafusos a serem utilizados nos serviços deverão ser obrigatoriamente em 
aço inoxidável; 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

• Nos módulos móveis do tipo "Maxim-Ar", deverão ser instalados uma haste articulada 
de alumínio, para acionamento e braço com abertura permitindo reversão (90º); 

• Os comandos das "Maxim-Ar" serão em alumínio e ficarão fixadas na altura da folha 
móvel das esquadrias; 

• As vedações das folhas móveis deverão ser feitas com escova de vedação dupla 
(marco e folha) de polipropileno em todo o perímetro da esquadria. 

• Nos módulos fixos venezianados os perfis deverão ser dimensionados para instalação 
de fechamento com lâminas em alumínio tipo "V" (com dupla ventilação indevassável). 

• Acessórios – Todos os acessórios deverão ser de 1ª linha, das marcas Udinese , 
Fermax ou outra equivalente técnico, desde que acompanhada de termo de qualidade e 
funcionabilidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 h) Janela de alumínio de Correr - JA8 

Deverá ser fornecida e instalada janela com caixilhos em alumínio anodizado natural fosco, em 
módulo de folhas móveis de correr e módulo superior fixo, para instalação no local indicado no 
projeto arquitetônico, com o código JA8. 

A esquadria JA8 tem as mesmas características e ferragens das JA5, exceto que serão com 
dimensões 160x150cm. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 i) Janela de alumínio Fixa e de Abrir – JA9 

Deverá ser fornecida e instalada janela com caixilhos em alumínio anodizado natural fosco, em 
módulo de folha móvel de abrir e módulo superior fixo, para instalação no local indicado no 
projeto arquitetônico, com os códigos JA9. 

A esquadria JA9 tem as mesmas características e ferragens da JA6, exceto que será com 
dimensões 75x150cm e não possuirá módulo lateral fixo. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 
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Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 j) Janela de alumínio Fixa - Acústica - JA10 

Deverá ser fornecida janela com caixilhos em alumínio anodizado natural fosco, em módulo de 
folhas móveis de correr e módulo superior fixo, para instalação no local indicado no projeto 
arquitetônico, com o código JA10. 

A esquadria JA10 tem as mesmas características e ferragens das JA1, exceto que serão com 
dimensões 50x150cm. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. Neste caso onde a esquadria é acústica, as juntas 
de dilatação entre a alvenaria e esquadria deverão serem preenchidas com espuma de 
poliuretano expansivo e colas impermeáveis. Já, nos perfis de alumínio da esquadria deverão 
serem preenchidos com lã de rocha. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 k) Janela de alumínio de Correr – JA11 

Deverá ser fornecida e instalada janela com caixilhos em alumínio anodizado natural fosco, em 
módulo de folhas móveis de correr e módulo superior fixo, para instalação no local indicado no 
projeto arquitetônico, com o código JA11. 

A esquadria JA11 tem as mesmas características e ferragens das JA5, exceto que serão com 
dimensões 250x150cm. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 l) Conjunto de Porta e Janela de alumínio Basculante - JA12 

Deverá ser fornecido e instalado Conjunto de Porta e Janela de alumínio com caixilhos em 
alumínio anodizado natural fosco, em módulos de folhas móveis tipo basculantes, para 
instalação nos locais indicados no projeto arquitetônico, com os códigos JA12. 

As esquadrias deverão ser confeccionadas, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico e deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha 30 Convencional, perfis extrudados na liga 50-S 
(6063 da ABNT – Tempera T-5), com dimensões porta: 80x210cm e janela: 80x110cm e 
espessuras mínimas de 1,2mm; 
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• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

• Fixação das esquadrias: com uso de contra-marcos de 25mm que deverá ser 
chumbado e regularizado no local. 

• Todos os parafusos a serem utilizados nos serviços deverão ser obrigatoriamente em 
aço inoxidável; 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

A porta deverá ser fornecida completa com ferragens de 1ª qualidade e compatíveis com os 
perfis utilizados e com as seguintes ferragens: 

• Dobradiças em aço inoxidável (mínimo 3 unidades por folha) – Ref. IMAB ou 
equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com espelho em 
latão cromado acetinado - Ref. Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; 
atendendo à NBR9050/2004. 

• A janela basculante deverá ser fornecida completa com comandos tipo alavanca para 
movimentação no máximo de cada dois módulos verticais da esquadria. A fixação do 
comando deverá ser feita na própria estrutura fixa da esquadria (no caso das 
esquadrias baixas) ou nas paredes de alvenaria a 1,80m acima do piso, nas esquadrias; 

• As vedações das folhas móveis deverão ser feitas com escova de vedação dupla 
(marco e folha) de polipropileno em todo o perímetro da esquadria. 

• Acessórios – Todos os acessórios deverão ser de 1ª linha, das marcas Udinese , 
Fermax ou outra equivalente técnico, desde que acompanhada de termo de qualidade e 
funcionabilidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 m) Janela de alumínio de Correr com Veneziana- JA13  

Deverão ser fornecidas e instaladas esquadrias com caixilhos em alumínio anodizado natural 
fosco, módulos móveis de Correr e módulos fixos superiores de venezianas, conforme indicado 
no projeto arquitetônico com os códigos JA13. 

As esquadrias deverão ser confeccionadas, conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico e deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha BS, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da ABNT 
– Tempera T-5), com dimensões 150x75+35cm e espessuras mínima de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfis deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

• Fixação das esquadrias: com uso de contra-marcos de 25mm que deverá ser 
chumbado e regularizado no local. 
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• Todos os parafusos a serem utilizados nos serviços deverão ser obrigatoriamente em 
aço inoxidável; 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

• Nos módulos móveis das esquadrias de "Correr", deverão ser fornecidos trilhos 
superiores e dispositivos deslizantes que permitam a movimentação perfeita das folhas 
móveis. As folhas deverão possuir ferragens de travamento individual. 

• As vedações das folhas móveis deverão ser feitas com escova de vedação dupla 
(marco e folha) de polipropileno em todo o perímetro da esquadria. 

Nos módulos fixos venezianados os perfis deverão ser dimensionados para instalação de 
fechamento com lâminas em alumínio tipo "V" (com dupla ventilação indevassável). 

• Acessórios – Todos os acessórios deverão ser de 1ª linha, das marcas Udinese , 
Fermax ou outra equivalente técnico, desde que acompanhada de termo de qualidade e 
funcionabilidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 n) Esquadria de alumínio Fixa - Acústica – EF1 

Deverá ser fornecida e instalada esquadria com caixilhos em alumínio anodizado natural fosco, 
em módulos de folhas fixas, conforme indicado no projeto arquitetônico com o código EF1. 

As esquadrias a serem fornecidas deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha 30, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da ABNT 
– Tempera T-5), com dimensão 385x250cm e espessuras mínima de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

• Fixação das esquadrias: com uso de contra-marcos de 25mm que deverá ser 
chumbado e regularizado no local. 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. Neste caso onde a esquadria é acústica, as juntas 
de dilatação entre a alvenaria e esquadria deverão serem preenchidas com espuma de 
poliuretano expansivo e colas impermeáveis. Já, nos perfis de alumínio da esquadria deverão 
serem preenchidos com lã de rocha. 

Deverão ser considerados como incluídos nos serviços de esquadrias, todos os materiais, 
acessórios, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão dos serviços, mesmo que 
não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita 
conclusão, vedações, acabamentos e funcionamento dos módulos móveis em todos os 
detalhes. 
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A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos das esquadrias, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 o) Porta de alumínio - PA1 

Deverá ser fornecida e instalada porta com duas folhas de giro e bandeiras superiores fixas, 
em alumínio anodizado natural fosco, conforme indicado no projeto arquitetônico, com os 
códigos PA1. 

A esquadria a ser fornecida deverá atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha 30, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da ABNT 
– Tempera T-5) fechados acústicos, com dimensão 160x250cm e espessuras mínima 
de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

As portas deverão ser fornecidas completas com ferragens de 1ª qualidade e compatíveis com 
os perfis utilizados e com as seguintes ferragens: 

• Dobradiças em aço inoxidável (mínimo 3 unidades por folha) – Ref. IMAB ou 
equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com espelho em 
latão cromado acetinado - Ref. Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; 
atendendo à NBR9050/2004, numa das folhas e na outra (para a porta dupla), fechos 
tipo unha (superior e inferior), com 18cm de comprimento – Ref. IMAB ou equivalente 
técnico; 

• Os vidros das esquadrias deverão ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha 
interno e externo. As gaxetas em EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, 
devendo apresentar pressão adequada para garantir a estanqueidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 p) Porta de alumínio - PA2 

Deverá ser fornecida e instalada porta com duas folhas de giro e bandeiras superiores e 
laterais fixas, em alumínio anodizado natural fosco, conforme indicado no projeto arquitetônico, 
com os códigos PA2. 

A esquadria PA2 tem as mesmas características e ferragens das PA1, exceto que serão com 
dimensões 380x250cm e possuirá bandeiras laterais fixas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.3.1 q) Porta de alumínio - PA3 
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Deverão ser fornecidas e instaladas portas com duas folhas de giro e bandeiras superiores 
fixas, em alumínio anodizado natural fosco, conforme indicado no projeto arquitetônico, com os 
códigos PA3. 

As esquadrias a serem fornecidas deverão atender ao que segue descrito a seguir: 

• Material: perfis de alumínio da Linha 30, perfis extrudados na liga 50-S (6063 da ABNT 
– Tempera T-5), com dimensões 160x250cm e espessuras mínima de 1,2mm; 

• Acabamento: Anodizado natural fosco, com selagem. O processo eletrolítico de 
anodização deverá obedecer a norma ABNT – 12609 e deverá ser executado por 
empresa especializada. A camada de anodização deverá atender a Classe A18 
(ambiente típico litorâneo) e após os perfil deverão sofrer processo de selagem das 
superfícies. 

• As portas deverão ser fornecidas completas com ferragens de 1ª qualidade e 
compatíveis com os perfis utilizados e com as seguintes ferragens: 

• Dobradiças em aço inoxidável (mínimo 3 unidades por folha) – Ref. IMAB ou 
equivalente técnico; 

• Fechadura de cilindro com maçaneta maciça de latão, tipo alavanca com espelho em 
latão cromado acetinado - Ref. Série Clássica 270, Papaiz ou equivalente técnico; 
atendendo à NBR9050/2004, numa das folhas e na outra (para a porta dupla), fechos 
tipo unha (superior e inferior), com 18cm de comprimento – Ref. IMAB ou equivalente 
técnico; 

• Os vidros das esquadrias deverão  
• fios ser fixados com gaxetas em EDPM tipo cunha interno e externo. As gaxetas em 

EPDM devem obedecer com rigor às normas vigentes, devendo apresentar pressão 
adequada para garantir a estanqueidade. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.1. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.3.2 Esquadrias de Ferro 

Para execução geral, a instalação das esquadrias de ferro deverão atender ao que segue: 

• 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 rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou 
elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, 
buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações 
não deverão ser torcidas 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 
5mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure 
plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente 
limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras. 

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

 

3.2.7.3.2 a) Porta metálica galvanizada de ferro venezianada - 1 Folha - PV1 
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Deverão ser fornecidas e instaladas portas de ferro, com uma folha de giro, compostas por 
marcos em chapa, estruturas em tubos Metalon e venezianas, conforme indicado no projeto 
arquitetônico, com o código PV1. 

A porta deverá ser confeccionada com perfis metálicos, com dimensões e espessuras 
apropriadas para as dimensões do vão da porta, 90x210cm. As venezianas deverão ser 
conformadas com lâminas de chapas de aço MSG 16, em forma de "Z". 

As portas deverão ser fornecidas completas com ferragens (compatíveis com os pesos e 
características das portas), dobradiças tipo serralheiro Ø 3/8" (03 unidades por folha) e pitão 
para cadeado de grande porte. 

Todas as peças metálicas que compõem a porta deverão ser fixadas ou ligadas umas nas 
outras com cordões ou filetes de solda elétrica contínua que envolva todas as peças das 
ligações. A espessura do filete de solda empregado deverá ser igual à espessura da chapa 
mais fina utilizada na ligação. 

A porta e demais componentes, deverão ser entregues para montagem na obra com 
tratamento anti-ferruginoso e pintura de acabamento em esmalte sintético. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2  

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.3.2 b) Porta metálica galvanizada de ferro venezianada - 1 Folha - PV2 

Deverão ser fornecidas e instaladas portas de ferro, com uma folha de giro, compostas por 
marcos em chapa, estruturas em tubos Metalon e venezianas, conforme indicado no projeto 
arquitetônico, com o código PV2. 

As portas PV2 têm as mesmas características e ferragens das PV1, exceto que serão com 
dimensões 70x180cm. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços 

3.2.7.3.2 c) Porta metálica galvanizada de ferro venezianada - 2 Folhas - PV3 

Deverá ser fornecida e instalada uma porta de ferro, com duas folhas de giro, compostas por 
marcos em chapa, estruturas em tubos Metalon e venezianas, conforme indicado no projeto 
arquitetônico, com o código PV3. 

A porta deverá ser confeccionada com perfis metálicos, com dimensões e espessuras 
apropriadas para as dimensões do vão da porta, 160x210cm. As venezianas deverão ser 
conformadas com lâminas de chapas de aço MSG 16, em forma de "Z". 

A porta deverá ser fornecida completa com ferragens (compatíveis com os pesos e 
características das portas), dobradiças tipo serralheiro Ø 3/8" (3 unidades por folha) e pitão 
para cadeado de grande porte e fecho externo tipo agulha numa das folhas. 

Todas as peças metálicas que compõe a porta deverão ser fixadas ou ligadas umas nas outras 
com cordões ou filetes de solda elétrica contínuas que envolvam todas as peças das ligações. 
A espessura do filete de solda empregado deverá ser igual à espessura da chapa mais fina 
utilizada na ligação. 
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A porta e demais componentes, deverão ser entregues para montagem na obra com 
tratamento anti-ferruginoso e pintura de acabamento em esmalte sintético, conforme descrito 
adiante. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.3.2 d) Porta metálica galvanizada de ferro venezianada - 2 Folhas - PV4 

Deverão ser fornecidas e instaladas portas de ferro, com duas folhas de giro, compostas por 
marcos em chapa, estruturas em tubos Metalon e venezianas, conforme indicado no projeto 
arquitetônico, com o código PV4. 

As portas PV4 têm as mesmas características e ferragens das PV3, exceto que serão com 
dimensões 160x240cm. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.3.2 e) Porta metálica galvanizada de ferro venezianada - 1 Folha – PV5 

Deverão ser fornecidas e instaladas portas de ferro, com uma folha de giro, compostas por 
marcos em chapa, estruturas em tubos Metalon e venezianas, conforme indicado no projeto 
arquitetônico, com o código PV5. 

As portas PV5 têm as mesmas características e ferragens das PV1, exceto que serão com 
dimensões 70x210cm. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços 

 

3.2.7.3.2 f) Portão Tela Soldada c/ quadro galvanizado - PT1 

Deverão ser fornecidos e instalados portões, conformados com tubos de aço galvanizados e 
fechamentos com tela galvanizada eletrosoldada, nos locais indicados no projeto arquitetônico 
com os códigos PT1. 

Os portões deverão ter dimensão 160x240cm, e serão estruturados com perfis tubulares de 
aço galvanizado de Ø2" e quadros de perfis cantoneira de 3/4"x1/8", para a fixação das telas 
de fechamento. O fechamento deverá ser feito com tela galvanizada eletrosoldada de malha 
5x15cm, referência HG30-15 da GERDAU ou equivalente técnico, com fios de 3,00mm de 
espessura. 

Os portões deverão ser fornecidos completos com dobradiças e dispositivos (pitão) para 
colocação de cadeado de grande porte. 
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Toda as peças metálicas que compõe os gradis e portões deverão ser fixadas ou ligadas umas 
nas outras com cordões ou filetes de solda elétrica contínuas que envolvam todas as peças das 
ligações. A espessura do filete de solda empregado deverá ser igual à espessura da chapa 
mais fina utilizada na ligação. 

Os gradis e portões e todos os seus componentes, deverão ser entregues para montagem na 
obra com tratamento anti-ferruginoso e pintura de acabamento em esmalte sintético, conforme 
descrito adiante. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas dos vãos de instalação na obra, antes da 
execução dos serviços. 

3.2.7.3.2 g) Portão Tela Soldada c/ quadro galvanizado - PT2 

Deverá ser fornecido e instalado portão, conformado com tubos de aço galvanizados e 
fechamentos com tela galvanizada eletrosoldada, no local indicado no projeto arquitetônico 
com o código PT2. 

O portão PT2 tem as mesmas características e ferragens das PT1, exceto que será com 
dimensão 100x200cm e terá uma folha. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.3.2 h) Portão Tela Soldada c/ quadro galvanizado - PT3 

Deverá ser fornecido e instalado portão, conformado com tubos de aço galvanizados e 
fechamentos com tela galvanizada eletrosoldada, no local indicado no projeto arquitetônico 
com o código PT3. 

O portão PT3 tem as mesmas características e ferragens das PT1, exceto que serão com 
dimensões 400x240cm e terá duas folhas. 

A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.3.2 i) Portão Tela Soldada c/ quadro galvanizado - PT4 

Deverá ser fornecido e instalado portão, conformado com tubos de aço galvanizados e 
fechamentos com tela galvanizada eletrosoldada, no local indicado no projeto arquitetônico 
com o código PT4. 

O portão PT4 tem as mesmas características e ferragens das PT1, exceto que serão com 
dimensões 80x210cm. 
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A instalação das esquadrias deverá atender, naquilo que for cabível, as recomendações e 
instruções descritas no sub-item 3.2.7.3.2 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

 

3.2.7.4 VIDROS 

3.2.7.4.1 Vidro Laminado 

3.2.7.4.1 a)Vidro Laminado, esp. 8mm (4+4) – Incolor (VI) 

Deverão ser fornecidos e instalados vidros laminados lisos, transparentes incolores, com 
espessura de 8mm ou 4+4mm, nas esquadrias externas, conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

Os vidros a serem empregados serão de 1ª categoria, não podendo apresentar bolhas, 
empenamentos, estrias ou qualquer outro defeito visual. 

O corte dos vidros deverá ser limpo e sem lascados, na região do corte. Os vidros que 
apresentarem sinais de ruptura durante a colocação deverão ser removidos e não poderão ser 
utilizados. Todas as bordas dos vidros deverão ser lapidadas. 

A peça de vidro cortada, a ser assente no caixilho metálico, deverá ter dimensões apropriadas 
para o encaixe perfeito (com folga) nos caixilhos das esquadrias. As dimensões exatas de cada 
peça de vidro, a ser colocada, deverá ser obtida previamente através de medições “In loco”, 
para cada tipo de esquadria e para cada caixilho destas esquadrias. Serão responsabilidades 
da CONTRATADA, efetuar todas as medidas e/ou verificações dimensionais necessárias, para 
o perfeito corte dos vidros e posterior colocação nas esquadrias. Os vidros deverão ser fixados 
às esquadrias com a utilização de gaxetas. 

Onde indicado no projeto, deverão ser utilizados vidros com tratamento acústico de acordo com 
sua Classe de Utilização e Classe de Transmissão Sonora : STC 30 ou STC 30 a STC 43 , ou 
outra que se aplique.  

Após os serviços de colocação das peças de vidros nas esquadrias, a CONTRATADA deverá 
efetuar uma limpeza geral, removendo todos os fragmentos de vidro e de outros materiais. A 
limpeza dos vidros deverá ser feita de modo apropriado, de forma a não causar riscos ou 
arranhões nas superfícies dos vidros colocados. 

Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, gaxetas, mão de obra e 
acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo 
que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos 
serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.4.1 b) Vidro Laminado, esp. 8mm (4+4) – Jateado (Opaco VO) 

Deverão ser fornecidos e instalados vidros laminados lisos, jateado, com espessura de 8mm ou 
4+4mm, nas esquadrias externas, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Os vidros a serem empregados serão de 1ª categoria, não podendo apresentar bolhas, 
empenamentos, estrias ou qualquer outro defeito visual. 

O corte dos vidros deverá ser limpo e sem lascados, na região do corte. Os vidros que 
apresentarem sinais de ruptura durante a colocação deverão ser removidos e não poderão ser 
utilizados. Todas as bordas dos vidros deverão ser lapidadas. 

A peça de vidro cortada, a ser assente no caixilho metálico, deverá ter dimensões apropriadas 
para o encaixe perfeito (com folga) nos caixilhos das esquadrias. As dimensões exatas de cada 
peça de vidro, a ser colocada, deverá ser obtida previamente através de medições “In loco”, 
para cada tipo de esquadria e para cada caixilho destas esquadrias. Serão responsabilidades 
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da CONTRATADA, efetuar todas as medidas e/ou verificações dimensionais necessárias, para 
o perfeito corte dos vidros e posterior colocação nas esquadrias. Os vidros deverão ser fixados 
às esquadrias com a utilização de gaxetas. 

Após os serviços de colocação das peças de vidros nas esquadrias, a CONTRATADA deverá 
efetuar uma limpeza geral, removendo todos os fragmentos de vidro e de outros materiais. A 
limpeza dos vidros deverá ser feita de modo apropriado, de forma a não causar riscos ou 
arranhões nas superfícies dos vidros colocados. 

Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, gaxetas, mão de obra e 
acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo 
que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos 
serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.5 COBERTURA 

3.2.7.5.1 Estrutura Metálica 

3.2.7.5.1 a) Estrutura metálica p/telha metálicas planas 

Deverão ser fornecidas e instaladas estruturas metálicas para o apoio das telhas metálicas 
planas dos prédios Principal e Depósito, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

As estruturas metálicas deverão ser confeccionadas e dimensionadas pela CONTRATADA, 
com a utilização de perfis e chapas de aço, tipo laminados ou compostos em perfis de chapa 
dobradas, formando peças únicas e/ou treliças. Estes perfis e/ou estruturas deverão ser 
dimensionados para suportarem o peso da cobertura, sobrecargas, dos esforços externos 
oriundos dos ventos e ainda atenderem as recomendações da telha utilizada, com relação ao 
distanciamento entre apoios das telhas. Para a fixação das telhas, será admitido no mínimo a 
seguinte disposição e/ou conformação mínima das estruturas: Terças metálicas, com perfis de 
chapa dobrada em "U" com dimensões de 100x50mm e espessura de 3mm, apoiadas sobre 
pilaretes de perfis de chapa dobrada com as mesmas dimensões das terças, espaçados a cada 
2,50m e altura variável em função da declividade das telhas. Todos os pilares deverão ser 
ancorados ou fixados na laje ou estrutura de apoio com chumbadores químicos. 

Todas as peças metálicas que compõe as estruturas de apoio da cobertura deverão ser fixadas 
ou ligadas umas nas outras com cordões ou filetes de solda elétrica contínuas que envolvam 
todas as peças das ligações. A espessura do filete de solda empregado, deverá ser igual à 
espessura da chapa mais fina utilizada na ligação. 

As fixações da estrutura metálica as estruturas de concreto ou de alvenarias, deverão ser feitas 
através utilização de chumbadores químicos e/ou de expansão da HILTI, ou equivalente 
técnico. 

As estruturas de apoio da cobertura deverão ser entregues para montagem na obra com 
tratamento anti-ferruginoso e a 1ª demão de pintura de acabamento, sendo a 2ª demão 
executada após os trabalhos de soldagem. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra, pinturas e 
acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços propostos, 
mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a 
entrega das estruturas perfeitamente prontas e acabadas em todos os seus detalhes. 

3.2.7.5.1 b) Estrutura metálica p/telha metálicas curvas 

Deverão ser fornecidas e instaladas estruturas metálicas para o apoio das telhas metálicas 
curvas do Abrigo CCIs, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

As estruturas metálicas deverão ser confeccionadas e dimensionadas pela CONTRATADA, 
com a utilização de perfis do tipo laminado ou compostos em perfis de chapas dobradas, 
formando peças únicas e/ou treliças. Estes perfis e/ou estruturas deverão ser dimensionados 
para suportarem o peso da cobertura e dos fechamentos laterais, sobrecargas, dos esforços 
externos oriundos dos ventos e ainda atenderem as recomendações da telha utilizada, com 
relação ao distanciamento entre apoios das telhas. 
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Toda as peças metálicas que compõe as estruturas deverão ser fixadas ou ligadas umas nas 
outras com cordões ou filetes de solda elétrica contínuas que envolvam todas as peças das 
ligações. A espessura do filete de solda empregado, deverá ser igual à espessura da chapa 
mais fina utilizada na ligação. 

As fixações da estrutura metálica as estruturas de concreto ou de alvenarias, deverão ser feitas 
através utilização de chumbadores químicos e/ou de expansão da HILTI, ou equivalente 
técnico. 

As estruturas da cobertura e dos fechamentos verticais deverão ser entregues para montagem 
na obra com tratamento anti-ferruginoso e a 1ª demão de pintura de acabamento, sendo a 2ª 
demão executada após os trabalhos de soldagem. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra, pinturas e 
acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços propostos, 
mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a 
entrega das estruturas perfeitamente prontas e acabadas em todos os seus detalhes. 

3.2.7.5.2 Telhas e Complementos 

3.2.7.5.2 a) Telha metálica Plana Galvanizada 

Deverão ser fornecidas e instaladas telhas metálicas, em chapa de aço galvanizadas 
com seção trapezoidal, pré-pintada, para instalação nos fechamentos dos prédios Principal e 
do Depósito, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

As telhas a serem fornecidas, deverão atender obrigatoriamente as seguintes características:  

• Perfil trapezoidal, da linha LR-100 da PERFILOR, ou equivalente técnico, com altura de 
950mm; 

• Material - aço galvanizado conforme NBR 7008, com revestimento de zinco no grau "B" – 
265 g/m² – espessura de 0,65mm; com tratamento anti-corrosivo e primer epóxi com 5 
micra de espessura; 

• Acabamento – Camada dupla Epóxi / Poliéster, na cores: 
• Branca – RAL 9010 – na face externa; 
• Cinza – RAL 7035 – na face interna. 

A montagem, o sentido de montagem, as sobreposições e a fixação das telhas, deverão seguir 
obrigatoriamente as recomendações do fabricante da telha a ser empregada na cobertura. 

Os arremates e vedações da cobertura deverão ser utilizados peças e acessórios em chapa 
galvanizada: Cumeeiras, rufos e contra-rufos na mesma linha e acabamento idêntico ao das 
telhas utilizadas e/ou ainda, com algerozes, colarinhos moldados e conformados de acordo 
com as peculiaridades locais, conforme descrito em item específico. Nas extremidades das 
telhas deverão ser previstas pingadeiras e fechamentos de ondas, inferior e superior, 
padronizados da mesma linha da telha utilizada. 

Deverão ser considerados como incluídos neste item, todos os materiais, acessórios, 
complementos, acabamentos, conformações, mão de obra e equipamentos necessários à 
conclusão dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém 
necessários para a perfeita conclusão e acabamentos em todos os detalhes. Deverão ser 
considerados também, eventuais recortes e/ou adaptações necessárias nas telhas, para 
passagem de tubulações, estruturas e elementos diversos. 

3.2.7.5.2 b) Telha metálica Curva Calandrada pré-pintada 

Deverão ser fornecidas e instaldas telhas metálicas, em chapa de aço, curva calandrada, com 
seção trapezoidal, pré-pintadas, para instalação na Cobertura do Abrigo CCIs, conforme 
indicado no projeto arquitetônico. 

As telhas a serem fornecidas, deverão atender obrigatoriamente as seguintes características: 

• Perfil trapezoidal da linha Curvas Calandradas LR-25 - CAL da PERFILOR, ou 
equivalente técnico; 
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• Material - aço galvanizado conforme NBR 7008, com revestimento de zinco no grau "B" 
– 265 g/m² – espessura de 0,65mm, com tratamento anti-corrosivo e primer epóxi com 5 
micra de espessura; 

• Acabamento – Pintura Camada dupla Epóxi / Poliéster, na cores: 
• Branca – RAL 9010 – na face externa; 
• Cinza – RAL 7035 – na face interna. 

A montagem, o sentido de montagem, as sobreposições e a fixação das telhas, deverão seguir 
obrigatoriamente as recomendações do fabricante da telha a ser empregada na cobertura. 

A execução dos serviços deverá ser feita por profissionais especializados e credenciados do 
Fabricante da telha utilizada. 

Os arremates e vedações da cobertura deverão ser utilizados peças e acessórios em chapa 
galvanizada: rufos, contra-rufos, na mesma linha e acabamento idêntico ao das telhas 
utilizadas e/ou ainda, com algerozes, colarinhos moldados e conformados de acordo com as 
peculiaridades locais, conforme descrito em item específico. Nas extremidades das telhas 
deverão ser previstas pingadeiras e fechamentos de ondas, inferior e superior, padronizados da 
mesma linha da telha utilizada. 

Deverão ser considerados como incluídos neste item, todos os materiais, acessórios, 
complementos, acabamentos, conformações, mão de obra e equipamentos necessários à 
conclusão dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém 
necessários para a perfeita conclusão e acabamentos em todos os detalhes. Deverão ser 
considerados também, eventuais recortes e/ou adaptações necessárias nas telhas, para 
passagem de tubulações, estruturas e elementos diversos. 

3.2.7.5.2 c) Telha de policarbonato 

Deverão ser fornecidas e instaladas telhas de policarbonato alveolar de 6mm de espessura, 
para instalação no fechamento da área de cobertura dos pátios de Serviço e do Jardim do 
Auditório, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

As telhas a serem fornecidas, deverão atender obrigatoriamente as seguintes características: 

• Perfil alveolar plano de 6mm de espessura; 
• Material - Policarbonato; 
• Cor – Refletivo Prata 
• Referência Comercial: Lexan* Easy Clean Day Brasil ou equivalente técnico 

 
Instalação 

• Sentido de instalação e inclinação mínima: os alvéolos devem sempre acompanhar a 
inclinação ou a curvatura. Em instalações planas a inclinação mínima da cobertura deve 
ser de 10%. 

• Proteção: o filme de proteção indica a face correta da chapa que deve ficar voltada para 
o sol. 

• Corte das chapas: verificar a distância entre os apoios e cortar as chapas na medida, 
considerando folga para dilatação. Utilizar ferramentas adequadas para o corte e, se 
necessário, utilizar um aspirador para remover partículas no interior dos alvéolos. 

• Vedação dos alvéolos: vedar as extremidades dos alvéolos. 
• Preparação: encaixar as gaxetas GX274 ou GX017 nos perfis de alumínio. Colar as 

gaxetas GX1619 nos perfis da estrutura. 
• Posicionamento das chapas sobre os apoios: levantar o filme próximo das bordas, 

posicionar as chapas sobre os apoios sem arrastá-las, obedecendo as folgas para 
dilatação. 

• Fixação dos perfis superiores: parafusar os perfis superiores evitando aperto excessivo. 
Caso seja necessário furar a chapa, deve-se executar pré-furos e utilizar arruelas de 
vedação. Recomenda-se utilizar selante de silicone neutro na vedação de rufos e 
cumeeiras. 
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• Retirada do filme e lavagem final: logo após a instalação, deve-se retirar o filme protetor 
de ambos os lados. Recomenda-se lavar as chapas com água morna para diminuir a 
eletricidade estática 

Os arremates e vedações da cobertura deverão ser utilizados peças e acessórios no mesmo 
material da telha. 

Deverão ser considerados como incluídos neste item, todos os materiais, acessórios, 
complementos, acabamentos, conformações, mão de obra e equipamentos necessários à 
conclusão dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém 
necessários para a perfeita conclusão e acabamentos em todos os detalhes. Deverão ser 
considerados também, eventuais recortes e/ou adaptações necessárias nas telhas, para 
passagem de tubulações, estruturas e elementos diversos. 

3.2.7.5.2 d) Domus em Chapa de acrílico 

Deverão ser fornecidos e instalados Domus em chapas de acrílico conformadas para o 
fechamento das zenitais da cobertura do Abrigo CCIs, conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

Os domus de fechamento deverão ser feitos com chapas de acrílico, com espessura de 4mm 
na cor branco leitoso. O domus será conformado em chapa única, na dimensão 1,50x1,50m. 

Instalação: Os Domus terão colarinho em chapa galvanizada n°16, pintada, que serão afixados 
nas terças da cobertura metálica com buchas de expansão em nylon e parafusos galvanizados 

Referência Comercial: Ark Domos ou equivalente técnico 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços propostos, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.5.3 Calhas, Algerozes e Condutores 

3.2.7.5.3 a) Algerozes em chapa de alumínio 

Deverão ser fornecidos e instalados, nos trechos de encontro da cobertura de telhas com as 
paredes ou platibandas dos Prédios arremates de vedação, contra umidade e/ou infiltrações, 
com a utilização de algerozes em chapa de alumínio. 

Os algerozes deverão ser confeccionados em chapa de alumínio, espessura de 0,8mm e 
deverão ser conformados de modo a se adaptarem perfeitamente as superfícies de cobertura a 
serem vedadas. 

A continuidade e estanqüeidade nas diversas emendas que compõe os algerozes deverão ser 
obtidas, por traspasse, fixação com rebites e vedação com mastiques apropriados. Todos os 
pontos de fixação deverão adicionalmente, serem vedados com mastiques à base de silicone. 

Os algerozes deverão ser fixados às alvenarias, através de parafusos de aço inox, com buchas 
de expansão S6 ou S8, espaçados a cada 1,00m. As cabeças dos parafusos deverão ser 
calafetadas, após a fixação, com massa de calafetar ou mastique a base de silicone. 

Todas as superfícies expostas dos algerozes deverão receber tratamento com primer de alta 
aderência, apropriado para tal finalidade e pintura de acabamento. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.5.3 b) Calha em chapa de alumínio 

Deverão ser fornecidas e instaladas calhas metálicas, de seção retangular, com corte mínimo 
de 50 cm, completas para as coberturas dos prédios, conforme indicado no projeto 
arquitetônico.  
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As calhas metálicas deverão ser feitas em chapa de alumínio com 0,8mm de espessura e 
deverão ter todos os acessórios de fixação, tamponamentos das extremidades e bocais de 
descarga para os tubos de queda. As calhas deverão ser instaladas com uma declividade 
mínima de 0,5%. 

A continuidade e estanqüeidade nas diversas emendas que compõe as calhas deverão ser 
obtidas, por traspasse, fixação com rebites e vedação com mastiques apropriados. Todos os 
pontos de fixação deverão adicionalmente, serem vedados com mastiques à base de silicone. 
As superfícies laterais da calha, deverão ser fixadas, aos beirais, com a utilização de parafusos 
e suportes específicos, modulados conforme estruturas das coberturas. 

Todas as superfícies das calhas deverão receber tratamento com primer de alta aderência, 
apropriado para tal finalidade. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.5.3 c) Capeamentos em chapa de alumínio 

Deverão ser fornecidos e instalados, sobre as platibandas do prédio capeamentos de vedação, 
contra umidade e/ou infiltrações, com a utilização de capeamentos em chapa de alumínio. 

Os capeamentos deverão ser confeccionados em chapa de alumínio, espessura de 0,8mm e 
deverão ser conformados de modo a terem a largura da parede de vedação, mais 20mm para 
cada lado da face da parede de vedação. 

A continuidade e estanqüeidade nas diversas emendas que compõe os capeamentos deverão 
ser obtidas, por traspasse, fixação com rebites e vedação com mastiques apropriados. Todos 
os pontos de fixação deverão adicionalmente, serem vedados com mastiques a base de 
silicone. 

Os capeamentos deverão ser fixados às alvenarias, através de parafusos de aço inox, com 
buchas de expansão S6 ou S8, espaçados a cada 1,00m. As cabeças dos parafusos deverão 
ser calafetadas, após a fixação, com massa de calafetar ou mastique a base de silicone. 

Todas as superfícies expostas dos capeamentos deverão receber tratamento com primer de 
alta aderência, apropriado para tal finalidade e pintura de acabamento. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.6 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA 

 
3.2.7.6.1 Introdução: 
 

 Este trabalho aborda as especificações e recomendações técnicas complementares ao projeto de 
impermeabilização do novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Joinville/SC. 
 

3.2.7.6.2 Locais de aplicação: 
 

Mediante análise do projeto arquitetônico, foram definidas as áreas a receberem sistema especial 
de impermeabilização. 
 
Porém, em uma edificação, além das áreas que recebem a impermeabilização, todo o sistema 
construtivo deve ser executado visando eliminar pontos de possíveis infiltrações. 
 
Merecem especial cuidado na execução as seguintes áreas: 
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1. Calhas e rufos 
2. Soleiras e peitoris 
3. Esquadrias e vidros 
4. Pintura e revestimentos externos 
5. Rejuntamentos 
6. Ligações entre estruturas e painéis de fechamento ou alvenarias 
7. Quadra esportiva 

 
 
 

Locais a serem aplicados impermeabilização conforme orientação desta especificação técnica: 
 
1. Contra-piso 
2. Reboco externo 
3. Vigas baldrames  
4. Boxes de chuveiros 
5. Lajes impermeabilizadas com proteção mecânica e proteção térmica ( Central de 

condensadoras AC e Reservatório água de reuso) 
6. Reservatório elevado 
 
 
3.2.7.6.3 Especificações técnicas: 
 
3.2.7.6.3 a) Impermeabilização do contra-piso - pavimento térreo: 
 

Todo contrapiso ou laje do térreo que tiverem contato com o solo deverá ser sobre um lastro de 10 
cm de brita. A espessura média do contrapiso será de 10 cm e a laje térreo seguirá o projeto 
específico com fck igual de 30 MPa com a adição  de  impermeabilizante do tipo Vedacit – Otto 
Baumgart , ou equivalente técnico, na proporção de 1% Vedacit em relação a massa de cimento. 

Sobre a camada de brita, deve-se lançar uma lona plástica e sobre esta aplicar o concreto que 
deverá ser adensado e nivelado, respeitando-se o cobrimento mínimo das armações. 

O aditivo impermeabilizante deverá ser dissolvido na água de amassamento e caso o concreto 
seja usinado, preferencialmente o aditivo já deverá ser dosado na central de concreto. 

 
3.2.7.6.3 b) Impermeabilização do reboco externo: 
 

As paredes externas, no pavimento térreo, deverão ter em seu reboco externo, o acréscimo de 
aditivo impermeabilizante do tipo Vedacit-Otto Baumgart, ou equivalente técnico, na proporção de 
1% Vedacit em relação a massa de cimento, até na altura de cinqüenta centímetros (50cm) a 
partir da viga baldrame e incluindo a altura da mesma, ao longo de todo o perímetro externo da 
edificação.  

 
Os revestimentos de reboco na parte interna das paredes da platibanda, que possam existir na 
cobertura, também deverão receber adição de impermeabilizantes na argamassa.  

 
 
3.2.7.6.3 c) Impermeabilização das vigas baldrame: 
 

Nas vigas baldrames deverá ser aplicado impermeabilizante asfáltico do tipo NEUTROL-Otto 
Baumgart, ou equivalente técnico, com duas demãos cruzadas com consumo mínimo de 0,60 
litros/m²/demão.  

A impermeabilização deverá ser por todo o comprimento e estender-se por ambas as faces da 
viga, no mínimo 20 cm de altura. O intervalo entre as demãos deverá ser de 24 horas e as 
demãos deverão ser cruzadas, ou seja, aplicadas sempre em sentidos opostos de pintura. 
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A superfície de aplicação deverá estar completamente seca, livre de quaisquer materiais soltos, 
nivelada e desempenada, além de ser áspera.As calçadas externas e os contra-pisos internos 
não podem ultrapassar a face superior da viga impermeabilizada. 

As calçadas deverão ter inclinação em direção a área externa da edificação, evitando-se, desta 
forma, o acúmulo de água junto a viga baldrame. Deverá ser observado o cobrimento mínimo 
da armação nas vigas baldrames, bem como um concreto sem nichos de concretagem. 

Observar que nas vigas baldrames ou elementos construtivos que servirem de contenção de 
terra para floreiras, deverão ser de concreto armado, e deverá ser aplicado impermeabilizante 
asfáltico do tipo NEUTROL-Otto Baumgart, ou equivalente técnico, com três demãos cruzadas 
com consumo mínimo de 0,70 litros/m²/demão . A impermeabilização deverá ser por todo o 
comprimento e estender-se por toda altura da viga. 

 
3.2.7.6.4 Impermeabilização das três primeiras fiadas de tijolos: 

 

Em todas as paredes do pavimento térreo, as três primeiras fiadas de tijolos deverão ser 
assentadas com argamassa de cimento com aditivo impermeabilizante do tipo Vedacit-Otto 
Baumgart, ou equivalente técnico, na proporção de 2 litros de Vedacit / saco de cimento de 50 
kg, dissolvidos na água de amassamento. 

 

3.2.7.6.5 Impermeabilização com aplicação de mantas asfálticas pré-fabricadas: 
 
3.2.7.6.5 a) Preparação da superfície – Base 
 

Para a preparação da base a ser impermeabilizada, seguem-se alguns parâmetros básicos 
conforme descrito a seguir: 

 
a) A área a ser tratada deverá sempre estar completamente isenta de quaisquer corpos 

estranhos ( pedaços de madeira, de ferro, serragem, argamassas desagregadas, etc. ), 
pó, graxas ou óleos. Após a remoção das impurezas, jatea-se a área com água em 
abundância. 

 
b) Deverão ser fixadas todas as tubulações e ou corpos estranhos pertencentes a área. 

 
c) Após a limpeza completa da peça, deverão ser determinadas as cotas mínimas e 

máximas da área a ser impermeabilizada ( espessura de massa ). Os  ninhos e 
cavidades que existam na estrutura devem ser preenchidos com argamassa forte ( 1: 3  
em volume ). 

 
d) Após a definição dos caimentos, proceder a preparação da argamassa. 

 
e) IMPORTANTE: Os ralos devem ser instalados com um centímetro de rebaixamento em 

relação ao nível de regularização. O diâmetro deve ser 2,5 centímetros maior do que o 
previsto em cálculo de vazão e a tubulação deve ficar 10cm afastada de paredes e 
outras interferências. Este procedimento visa atender a necessidade de aplicação dupla 
de manta no contorno dos ralos, sem prejudicar o dimensionamento da tubulação. 
 
3.2.7.6.5 b) Preparação da argamassa 
 
Materiais utilizados: 
 

             -     Cimento CP 32 
- Areia média peneirada 
- Água limpa isenta de oleosidades. 

Procedimento: 
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a) Para a preparação da argamassa recomenda-se uma homogeneização total da mesma. 
 
b) O traço da argamassa deverá ser 1:3 ( cimento e areia), e o fator água cimento em 

torno de 0,4 -  deixando a argamassa com consistência pastosa. 
 

Obs.: em hipótese nenhuma usar cal na argamassa de regularização, pois a mesma inibe a 
aderência dos materiais asfálticos ao substrato. 
 
           3.2.7.6.5 c) Execução da regularização 

 
A regularização tem por objetivo tratar adequadamente a superfície sobre a qual será aplicada 
a impermeabilização, devendo ser executada após a preparação da base e da argamassa. 

 
a) As superfícies verticais deverão ser executadas sobre um chapisco de cimento e areia 

grossa, no traço 1:2 em volume. A argamassa deverá subir nas paredes até a altura 
determinada no detalhe, culminado em canaleta para arremate da impermeabilização. 

 
b) As superfícies horizontais deverão receber caimento mínimo de 1% ( NBR  9574  de 

1986, item 5.7 ) em direção aos pontos de escoamento da água. 
 

c) Os cantos e arestas deverão ser arredondados em meia cana, com um gabarito de 
madeira com raio de curvatura de 5.0 cm. 

 
d) Em torno dos pontos de escoamento, a regularização será rebaixada de 1 cm e um raio 

de 30 cm para aplicação do reforço da impermeabilização. 
 

e) A textura deverá ser bem desempenada, com desempenadeira de madeira e sua 
consistência bastante compacta, não devendo existir vazios ou rugosidades. 

 
f) A cura prevista mínima é de 48 horas, sendo que só após este prazo é que deverá ser 

aplicado o sistema impermeabilizante especificado. 
 

g) Nos boxes de banheiro, sacadas, laje e terraços a regularização deverá ser executada 
20cm além da área do mesmo, tanto no rodapé como no piso. As tubulações de água 
deverão estar instaladas nas paredes, acima da altura de 30 cm, permitindo desta forma 
a execução  do encaixe previsto. 

 
h) Eventuais vigas existentes no interior de reservatórios, vigas invertidas, e tampas pelo 

lado interno e externo também receberão impermeabilização em toda a sua área. 
 

3.2.7.6.5 d) Aplicação de manta asfáltica elastomérica pré-fabricada - internamente no 
reservatório elevado: 

a) Sobre a superfície regularizada e limpa, proceder em toda a área a imprimação da 
impermeabilização aplicando uma demão de primer de emulsão asfáltica com alto teor 
de elastômeros tipo Denvermanta Primer-Denver, ou equivalente técnico. 

 
b) Após seca a superfície, aplicar a manta asfáltica elastomérica pré-frabricada Tipo III 

(NBR 9952/98) na espessura de 4 mm estruturada com uma armadura não tecida de 
filamentos contínuos de poliéster, acabamento polietileno/polietileno, do tipo 
Denvermanta Elastic-Denver , ou equivalente técnico, com aplicação a maçarico e 
utilizando-se de rolos especiais para efetuar pressão da manta sobre o primer. Deverá 
haver uma sobreposição mínima de 10 cm entre as mantas. 

 
c) No teto do reservatório e das cisternas, deverá ser impermeabilizado através de 

aplicação argamassa polimérica em três demãos cruzadas de Denvertec 100 – Denver, 
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ou equivalente técnico, com consumo mínimo de 2kg/m², evitando-se assim corrosão da 
armadura por íons de cloro. 

 
d) Execução de cintamento na altura junto a tampa pelo lado interno. (ver item 3.7) 

 
e) Realização do teste de lâmina d´água. 

 
f) Execução da proteção mecânica no fundo do reservatório. 

 
3.2.7.6.5 e) Aplicação de manta asfáltica pré-fabricada – na laje de cobertura externa do 
reservatório, lajes (central de condensadores AC e reservatório de água de reuso) e 
boxes de chuveiros:  

a) Sobre a superfície regularizada e limpa, proceder em toda a área a imprimação da 
impermeabilização aplicando uma demão de primer de emulsão asfáltica com alto teor 
de elastômeros tipo Denvermanta Primer-Denver, ou equivalente técnico. 

 
b) Após seca a superfície, inicialmente serão executados os ralos, buzinotes, vigas 

invertidas e detalhes específicos, conforme apresentado no projeto. 
 

c) Após seca a superfície, aplicar: 
- manta asfáltica plastomérica pré-frabricada Tipo III (NBR 9952/98) na espessura de 3 
mm estruturada com uma armadura não tecida de filamentos contínuos de poliéster, 
acabamento polietileno/polietileno, do tipo Denvermanta Elastic -Denver , ou equivalente 
técnico, na laje de cobertura externa do reservatório, lajes (central de condensadores 
AC e reservatório de água de reuso) e boxes de chuveiros. Esta aplicação deve ser com 
maçarico e utilizando-se de rolos especiais para efetuar pressão da manta sobre o 
primer. Deverá haver uma sobreposição mínima de 10 cm entre as mantas. 
 

d) Realização do teste de lâmina d´água. 
 
e) Execução da proteção mecânica. 

 
3.2.7.6.6 Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada em pontos localizados: 

3.2.7.6.6 a) Rodapés: Os arremates de rodapés deverão ser executados após a 
execução do pano principal, sobrepondo. Quando da execução da proteção mecânica, armar a 
mesma com tela galvanizada e argamassa de cimento e areia 1:4. 
 

3.2.7.6.6 b) Ralos: Estes deverão ser executados antes do pano principal, sendo que  o 
impermeabilizante deverá adentrar no mínimo 30cm na área coberta, conforme detalhe 
específico. 
 

3.2.7.6.6 c) Tubulações emergentes: Estas deverão ser executadas antes do pano 
principal, sendo que as mesmas primeiramente deverão estar fixas com argamassa expansiva. 
Os tubos deverão ser lixados com lixa grossa de modo que a impermeabilização tenha uma 
perfeita aderência com a parede do tubo. 
        
Aplicar uma demão no entorno do tubo de asfalto elastomérico tipo Vitlastic – Viapol, ou 
equivalente técnico, obtendo-se uma boa aderência da manta ao mesmo, e arrematar 
colocando-se uma braçadeira de alumínio a fim de reforçar a fixação da manta. 
 

3.2.7.6.6 d) Cinta de amarração: Esta cinta se faz necessária quando a superfície 
vertical a ser impermeabilizada ultrapassar a altura de 1,0 m, sendo aplicada após a aplicação 
de manta em todo o reservatório. Na altura especificada em projeto, será fixa com parafuso, 
distantes 30cm um do outro, uma fita de alumínio em todo o perímetro do reservatório, sendo 
novamente impermeabilizado com duas faixas de manta sobre esta fita. 
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Observação: Os detalhes serão executados com a mesma manta asfáltica especificada para o 
local. 
 

3.2.7.6.7 Teste Lâmina d´água (Item 5.14 NBR 9574/1986): 
 
Após a execução da impermeabilização e antes da aplicação da camada de proteção mecânica 
será feito um teste de estanqueidade durante 72 horas, mantendo-se uma lâmina de água de 
cerca de 15 cm sobre a impermeabilização no caso das lajes de cobertura, terraços, sacadas e 
box de banheiros, e enchendo-se totalmente o reservatório, cisterna e poço de elevador. 
 
 

3.2.7.6.8 Proteção Mecânica sobre as áreas impermeabilizadas com manta 

a) Após a verificação da estanqueidade, deitar sobre a impermeabilização uma película 
separadora, tipo lona preta plástica (dispensável se a manta possuir a película 
separadora), e sobre esta proceder a camada de proteção mecânica de no mínimo 2 cm 
de espessura com argamassa de cimento e areia traço 1:4. 

 
b) Atenção especial deve ser dada para não perfurar a impermeabilização com pregos ao 

se executar o taqueamento da proteção mecânica, do contra-piso ou piso cerâmico. 
 

c) Chapisco nas áreas verticais onde será aplicada a proteção armada, posteriormente. 
 

d) Execução da proteção armada com tela plástica ou galvanizada e argamassa 1:4, em 
todas as áreas verticais como por exemplo nas platibandas e lajes. 

 
e) Execução do piso acabado ( proteção mecânica) em paralelo com as juntas perimetrais 

e de dilatação, com auxílio de filetes de isopor com espessura de 1cm, para posterior 
preenchimento de mastique. A espessura mínima da proteção mecânica deverá ser de 
3 cm.  

 
f) Sobre a proteção mecânica aplicar uma película separadora, contra-piso e o piso 

cerâmico, respeitando-se as juntas de dilatação, perimetrais e de movimentação. 
 

g) No fundo do reservatório e da cisterna deverá ser executado proteção mecânica. 
 

3.2.7.6.9 Proteção Mecânica e térmica nas lajes (central de condensadores AC e 
reservatório de água de reuso): 

a) Nestas lajes, sobre a impermeabilização deverá ser executado uma proteção mecânica 
de 2,0 cm, e sobre esta proteção mecânica, aplicar Isolante térmico em placas 
moldadas em EPS, com espessura mínima de 2,5 cm, tipo DENVERTERM EPS, ou 
equivalente técnico. 

 
b) Sobre o isolante térmico aplicar um véu de poliéster e uma proteção mecânica de 

espessura mínima de 4cm, armada com tela. 
 

c) Prever as juntas de dilatação para esta proteção mecânica. 
 

d) A placa de EPS a ser utilizada deverá atender a NBR 11752 e ser do tipo Classe F – II. 
 

3.2.7.6.10 Diretrizes para a empresa que executará a impermeabilização: 
 

a) Seguir o projeto e memorial descritivo, qualquer alteração consultar o projetista. 
 
b) Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica Específica para execução da 

Impermeabilização. 
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c) Efetuar o teste de Lâmina d´água em todos os locais onde houve aplicação de manta 
asfáltica. O projetista deverá ser avisado para fiscalização antes da secagem da água. 

 
d) Orientar o proprietário da obra sobre os locais onde houve impermeabilização para 

evitar danos involuntários posteriores. Estas informações deverão fazer parte do manual 
do usuário. 

 
e) Qualquer alteração de especificação dos produtos e de suas dosagens deverão ser 

previamente consultadas com o projetista. 
 

f) Preferencialmente o aplicador deve ser recomendado pelo fabricante das mantas 
asfálticas. 

 
g) Havendo junta de dilatação na obra, comunicar ao projetista de impermeabilização para 

que se providencie detalhamento específico.  
 

h) Executar ou acompanhar a execução da proteção mecânica. 
 

3.2.7.6.11 Diretrizes para a empresa que executará a construção civil: 
 
a) Seguir o projeto e memorial descritivo, qualquer alteração consultar o projetista. 

 
b) Observar todos os rebaixos e encaixes a serem deixados nas peças de concreto e na 

alvenaria. 
 

c) Comunicar o projetista sobre a necessidade de detalhamentos de áreas a serem 
impermeabilizadas não abordadas pelo projeto. 

 
d) Observar a estanqueidade e dreno das esquadrias de alumínio, aplicar corretamente os 

peitoris com inclinação para o lado externo da edificação e com pingadeiras, atender os 
locais que necessitam de rufos de alumínio, perfeita soldagem e emenda de tubulações 
hidrossanitárias. 

 
e) Cuidar no assentamento dos revestimentos de piso, de forma a não perfurar o sistema 

de impermeabilização. 
 
3.2.7.6.12 Notas explicativas sobre os detalhamentos apresentados em projeto: 

 
Detallhe 01: observar que a impermeabilização deve entrar na caixa sifonada. 

Detalhe 02: observar a junta perimetral no piso. O engenheiro executor da obra deve impor 
a condição titulada como ideal, nas vigas da platibanda.  

Detalhe 03: observar o encaixe a ser deixado na alvenaria para execução da 
impermeabilização. 

Detalhe 04: observar o encaixe a ser deixado no box de banheiro e que todos as arestas 
vivas devem ser arredondadas. 

Detalhe 05: observar o cintamento a ser executado no reservatório superior, utilizando-se 
sobre a cinta a aplicação dupla da impermeabilização. Caso a cisterna tenha altura superior 
a 1,50m também deverá ser executado o cintamento. 

Detalhe 06: observar o arremate da impermeabilização em tubos emergentes. 

Detalhe 07: observar todo o sistema de impermeabilização a ser aplicado em reservatório e 
cisternas. 

Detalhe 08: observar o arremate de impermeabilização dupla em canos e ralos. 

Detalhe 09: observar a impermeabilização nas vigas invertidas. 
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Detalhe 10: observar os encaixes a serem deixados em pilares de concreto para aplicação 
da impermeabilização. 

Detalhe 11: solução para encaixe de impermeabilização em pilares ou vigas de concreto 
onde não foram deixados os rebaixos. Não recomendado, o ideal é prever o perfeito encaixe 
da impermeabilização. 

Detalhe 12: observar  que o sistema de impermeabilização em terraços e sacadas devem 
passar sob o contramarco e adentrar em 30cm os ambientes internos. 

Detalhe 13: observar  o afastamento mínimo do buzinote com relação ao sistema de 
impermeabilização. 

Detalhe 14: observar  o arremate na tubulação com asfalto elstomérico. 

Detalhe 15: observar  a chegada de tubulações por cima das caixinhas, ou lateralmente, 
possibilitando assim a execução dos encaixes de rodapé do sistema de impermeabilização, 
e não permitindo a infiltração de água para os pavimentos inferiores pelo eletroduto ou 
mangueira. 

Detalhe 16: observar  a aplicação do isolante térmico sobre a impermeabilização. 

3.2.7.6.13 Controle de execução da obra 

a) Apresentar previamente a especificação técnica dos produtos de impermeabilização 
para a fiscalização da obra para averiguação do atendimento das especificações 
técnicas. 

b) Preparar conforme termo de referência as bases para o sistema de impermeabilização. 
c) Contratação de empresas e profissionais com experiência comprovada em 

impermeabilização. 
d)  Atender os consumos de materiais estipulados e espessuras de manta. 
e) Efetuar os testes de estanqueidade. 
f) Atenção para não haver perfuração do sistema de impermeabilização. 
 

3.2.7.6.14 Forma de medição  

a) As impermeabilizações serão medidas por metro quadrado, computando-se todas as 
áreas em elevação e planta.  

3.2.7.7 REVESTIMENTOS DE FORROS 

3.2.7.7.1.Acabamentos 

3.2.7.7.1 a) Revestimento completo (Chapisco e Massa única) 

Deverá ser aplicado revestimento completo com chapisco e massa única, nas lajes indicadas 
no projeto arquitetônico, com o código 4, dentro do triângulo. 

Inicialmente deverá ser removido todo o revestimento desagregado ou solto existente sobre as 
superfícies que receberão revestimento, após deverá ser aplicado chapisco, executado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ( sem cal ), na espessura de 5mm, aplicado 
energicamente sobre o substrato com a colher de pedreiro. 

Concluída a aplicação e cura do chapisco deverá ser aplicada a massa única, executada com 
argamassa de cimento, cal em pasta, areia fina peneirada e 20% de cimento, no traço 1:5, com 
espessura máxima de 10 mm e acabamento final desempenado. 

3.2.7.7.1 b) Forro modular - Placas de Fibra Mineral, incluindo acessórios de fixação e 
tirantes 

Deverão ser fornecidos e instalados nas áreas internas, forros modulares do tipo suspenso, 
formados por placas de fibra mineral assentadas sobre perfilados, nos locais indicados no 
projeto arquitetônico, com o código 1, dentro do triângulo. 

As placas de forro a serem fornecidas deverão atender aos requisitos ou características abaixo 
descritas: 
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• O material das placas deverá ser resistente à umidade 90% (RH90); 
• Espessura mínima de 16mm; 
• Acabamento aplicado em fabrica, com pintura a base de látex na cor branca; 
• Dimensões compatíveis com a modulação da estrutura de sustentação e apoio de 

625x1.250mm; 
• Detalhe de borda: Reta 
• Resistência ao fogo; 

A montagem do forro deverá atender as seguintes recomendações: 

• As placas em fibra mineral serão apoiadas em perfis "T" do tipo leve e perfis T clicados, 
de aço galvanizado pintados eletrostáticamente na cor branco, na modulação de 
625x1.250mm. A fixação será feita junto às estruturas de teto (concreto), com a 
utilização de tirantes ou hastes rígidas de arame galvanizado, ou ainda fitas, conforme 
alturas e posições indicadas no projeto arquitetônico. A CONTRATADA deverá executar 
estruturas auxiliares necessárias para a correta fixação do forro, conforme as 
recomendações do fabricante do forro utilizado. 

• Peças de arremate - Cantoneira de aço pintada, aplicada em todo o perímetro, com 
fixação a cada 50 cm. 

• Fixação das luminárias deverá ser feita de modo independente do forro, porém na 
mesma modulação das placas do forro, utilizando os perfis do forro como acabamento e 
não como apoio. As disposições das luminárias e dos difusores deverão ser feitas de 
acordo com os projetos específicos. 

• Incluem-se neste item, a execução de todos os recortes para embutimento das 
luminárias. 

• A colocação do forro deverá ser feita obrigatoriamente por profissionais habilitados, 
seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante do produto utilizado. 

Referência comercial do forro: 

• Armstrong Geogian Minabord – RH90 da Hunter Douglas; 
• Fine Fissured 90 da Placo/Celotex; 

 

Recomendações importantes a serem atendidas para a colocação do forro: 

• O forro deverá ser instalado de acordo com as especificações do fabricante do forro 
adquirido 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 colocação 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 forro não deverá ficar exposto diretamente à umidade de locais ou produtos que 
produzam condensação, quer durante, quer após a instalação; 

• O material acústico não deverá servir de apoio para nenhum outro material; 
• Antes da instalação, o material acústico deverá ser mantido numa área limpa, seca e 

fechada, protegida da intempérie (chuva ou umidade excessiva). 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

No final dos serviços de colocação e de instalação das luminárias e dos dutos e/ou difusores do 
sistema de ar condicionado, todo o forro deverá ser nivelado e realinhado. 

3.2.7.7.1 c) Forro de gesso acartonado  

Deverão ser executados forros de gesso acartonado, nos locais indicados no projeto 
arquitetônico, com o código 2, dentro do triângulo. 
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As placas de forro a serem fornecidas deverão atender aos requisitos ou características abaixo 
descritas: 

• O material das placas deverá ser resistente à umidade 90% (RH90); 
• Espessura mínima de 10mm 
• Forro Contínuo 
• Detalhe de borda: Reta 
• Resistência ao fogo; 

Referência comercial do forro: 

• Gyprex 
• Placo 

Os forros de gesso acartonado deverão ser executados com espessura de 10mm, segundo 
pratica usual para este tipo de serviço, nos locais indicados e detalhados no projeto 
arquitetônico, atendendo as particularidades e peculiaridades de cada área de colocação. 

A fixação do forro será feita com pinos de aço e fitas galvanizadas, e se necessário, com a 
execução de estruturas auxiliares com perfis metálicos acima do nível final do forro, de modo 
que garantam a fixação e estabilidade do forro colocado. Os diversos níveis dos forros a serem 
colocados, constam nos desenhos do projeto arquitetônico. 

Para acabamento do forro junto à parede deverá ser utilizado perfil metálico tipo tábica. 

A execução dos forros de gesso deverá ser feita por profissionais experientes neste tipo de 
serviço. 

A CONTRATADA será responsável, caso ocorram trincas no forro instalado, cabendo a própria, 
tomar todas as medidas preventivas e de reforço do forro durante a sua execução, para que 
não ocorram após a conclusão dos serviços. A CONTRATADA deverá prever, se for o caso, de 
acordo com a geometria dos locais de aplicação e sua experiência juntas de dilatação 
adicionais. 

Inclui-se também neste item, a execução de todos os alçapões Ø500mm no forro de gesso em 
todas as caixas de derivação e/ou passagem das instalações sobre o forro colocado, bem 
como a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias, difusores, juntas de 
dilatação, espelhos de arremates e negativos junto ao perímetro externo do forro. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.8 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

3.2.7.8.1 Chapisco 

3.2.7.8.1 a) Chapisco 

Deverá ser aplicado chapisco em todas as alvenarias e estruturas internas e externas dos 
prédios, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Inicialmente deverá ser removido todo o revestimento desagregado ou solto existente sobre as 
superfícies que receberão revestimento, após deverá ser aplicado chapisco, executado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (sem cal), na espessura de 5mm, aplicado 
energicamente sobre o substrato com a colher de pedreiro. 

3.2.7.8.2 Emboço 

3.2.7.8.2 a) Emboço 

Deverá ser aplicado emboço em todas as superfícies chapiscadas que receberão 
revestimentos cerâmicos. 

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média úmida 
peneirada, no traço 1:2:8 e espessura de 20mm. 
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Os revestimentos com emboço, serão fortemente comprimidos contra as superfícies e 
apresentarão paramento desempenado e com acabamento áspero. 

3.2.7.8.3 Acabamentos  

3.2.7.8.3 a) Revestimento c/ Massa única 

Deverá ser aplicado revestimento com massa única nas superfícies que receberam chapisco, e 
que serão revestidas com pinturas ou massa texturizada, conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

A massa única será executada com argamassa de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 
e 20% de cimento, no traço 1:5, terá espessura máxima de 20 mm e será aplicado sobre todas 
as superfícies anteriormente chapiscadas, as quais serão prévia e abundantemente molhadas. 

Os revestimentos com massa única serão fortemente comprimidos contra as superfícies e 
apresentarão paramento com acabamento com desempenadeira. 

3.2.7.8.3 b) Revestimento com Azulejos 20x20cm 

Deverá ser aplicado revestimento com azulejos de 20x20cm, nas paredes internas dos 
Sanitários, Cozinha, Lavanderia e de outras áreas que receberam emboço, conforme indicado 
no projeto arquitetônico. 

Os azulejos a serem utilizados, deverão ser de 1ª qualidade, da referência comercial 
CECRISA, ou equivalente técnico, linha Basics, na cor Branca, ref. White Basic Lux, e nas 
dimensões de 20x20cm. 

A execução dos serviços deverá ser feita por mão de obra especializada e segundo 
procedimentos usuais e consagrados para este tipo de aplicação de revestimento. 

O assentamento dos azulejos deverá ser feito com argamassas colantes específicas para 
colagem de azulejos sobre base de argamassas aditivada ACII– Ref. Ligafix, ou equivalente 
técnico. 

As juntas dos azulejos deverão ser alinhadas nos dois sentidos, com espessura de 3mm e o 
rejuntamento deverá ser feito na cor Branca, com argamassas pré-fabricadas, específicas para 
rejuntamentos - Referência Comercial Epóxi Cerâmica da PortoKoll, ou equivalente técnico. 

Os panos de revestimentos azulejos, deverão ser executados sempre com peças inteiras e 
juntas bitoladas de 3mm, admitindo-se no máximo, arremates com 50% da dimensão da peça 
utilizada. A CONTRATADA, deverá previamente examinar os trechos de fechamento dos 
revestimentos propostos, de forma a minimizar os arremates e acabamentos dos cantos e/ou 
bordas das paredes. Não serão aceitos arremates executados, com juntas diferenciadas ou de 
forma diferente dos descritos acima. 

Em cantos vivos específicos dos revestimentos de azulejos, indicados no projeto arquitetônico, 
deverão ser colocados perfis de proteção, tipo cantoneira nas dimensões de 1”x1” de largura e 
1/8” e espessura chumbados (com bucha e parafuso de alumínio) diretamente nas alvenarias. 
O perfil deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor branco gelo. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.8.3 c) Revestimento com Cerâmica 10x10cm 

Deverá ser aplicado revestimento com cerâmica esmaltada de 10x10cm, nas paredes externas 
do prédio, que receberam emboço, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

As cerâmicas a serem utilizadas, deverão ser da referência comercial PORTOBELLO, Linha 
Arquiteto Design, na cores Azul escuro e Cinza escuro, nas dimensões de 10x10cm. 

A execução dos serviços deverá ser feita por mão de obra especializada e segundo 
procedimentos usuais e consagrados para este tipo de aplicação de revestimento, conforme 
descrito nos sub-itens anteriores. Neste revestimento, poderá ser utilizado sistema de 
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rejuntamento posterior, com aplicação de argamassas pré fabricadas, específicas para tal 
finalidade, na cor e tonalidade da cerâmica empregada. 

Os panos de revestimentos com Cerâmicas 10x10cm, deverão ser executados sempre com 
peças inteiras e juntas bitoladas de 3 mm, admitindo-se no máximo, arremates com 50% da 
dimensão da peça utilizada. 

O rejuntamento deverá ser feito na cor Azul para pastilhas azuis e Cinza para pastilhas cinzas, 
com argamassas pré-fabricadas, específicas para rejuntamentos - Referência Comercial 
PortoKoll Exteriores, ou equivalente técnico. 

A CONTRATADA, deverá previamente examinar os trechos de fechamento dos revestimentos 
propostos, de forma a minimizar os arremates e acabamentos dos cantos e/ou bordas das 
paredes. Não serão aceitos arremates executados, com juntas diferenciadas ou de forma 
diferente dos descritos acima. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

 3.2.7.9 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

3.2.7.9.1 Lastro de Contrapiso 

3.2.7.9.1 a) Lastro de brita e Concreto Magro 

Deverá ser executada uma camada de brita nº 1 ou 2 com 15cm de espessura e um lastro de 
concreto magro, fck= 10MPa, com 5cm de espessura na área onde será feito posteriormente o 
piso de concreto armado no Estacionamento de Caminhões, para evitar a contaminação do 
solo com as estruturas de concreto. 

3.2.7.9.1 b) Contrapiso de concreto armado 

Deverá ser executado contrapiso de concreto armado na conformação dos pisos internos e nas 
rampas de acesso do Estacionamento dos Caminhões, camada de sub-base anteriormente 
executada, conforme descrito no sub-item anterior. 

O concreto a ser aplicado nos contrapisos armados, deverá ter fck de 30 MPa (consumo 
mínimo de 400kg de cimento por metro cúbico), espessura de 20cm e ser armado com telas 
soldadas na face inferior Q196 e na face superior Q159. 

O concreto a ser utilizado nestes serviços, deverá atender obrigatoriamente ás recomendações 
e exigências descritas e constantes nos Capítulos referentes ao concreto da Infra-Estrutura e 
da Superestrutura. 

A execução destes serviços deverá ser feita segundo prática usual e consagrada para este tipo 
de piso. O concreto do piso deverá ser moldado preferencialmente em uma única camada, em 
quadros alternados, tipo tabuleiro de xadrez, com área máxima de 25,00m² (5,00x5,00m). 

Todo o piso deverá ser executado, com as declividades para os ralos e/ou caixas de 
recolhimento pluvial do Subsolo. 

A camada superficial do concreto do contrapiso deverá ser reguada e alisada com 
desempenadeira de aço, a fim de obter-se uma superfície lisa e sem imperfeições, porém anti-
derrapante. 

O nível final dos contrapisos armados deverá ser o do piso pronto. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

 3.2.7.9.2 Regularização de Base 

3.2.7.9.2 a) Enchimento de piso 

S
E

D
E

E
X

T
20

20
00

03
0

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES e JOSE AUGUSTO VASCONCELOS
SOUZA em 27/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4252755-8727 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



JVL / ECB / 900.ET- 002 R0 Visto: Folha 83 de 256 

 

I NF R AERO EG SP  

Deverá ser feito aplicação de uma camada de enchimento de piso nas áreas onde serão 
executados os pisos internos dos Prédios Principal e Depósito, com o objetivo de regularizar e 
nivelar todas as áreas internas dos Prédios. 

A superfície de base a receber o enchimento de piso, deverá ser perfeitamente limpa e 
abundantemente lavada no momento do lançamento do cimentado, com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:4, na espessura necessária para a regularização e nivelamento de todo o 
piso. 

A superfície dos enchimentos deverão ser desempenadas e alisadas moderadamente, de 
forma a regularizar toda a área do piso. 

3.2.7.9.2 b) Emulsão de base para piso colado 

Deverá ser feita uma regularização fina, nas superfícies dos cimentados de enchimento da área 
interna do Prédio, nos locais onde será aplicado piso de Vinílico e carpetes, conforme indicado 
no projeto arquitetônico, com os códigos 1 e 3 dentro do círculo. 

Nas superfícies de base, eliminar quaisquer reentrâncias ou saliências que possam vir a 
romper ou marcar o piso a ser colocado, aplicando-se pasta regularizadora (composta de água, 
cola de PVA e cimento - composição de 01 parte de adjuvante para argamassa à base de PVA 
e 10 partes de cimento) aplicada com uma desempenadeira de aço lisa em duas ou três 
demãos de forma a ter no máximo 3mm de espessura. Após a secagem de cada demão, lixar 
com pedra esmeril ou lixa de ferro nº 60 e aspirar completamente o pó formado.  

 3.2.7.9.3 Acabamentos 

 3.2.7.9.3 a) Piso Cerâmico - 30x30cm  

Deverá ser colocado piso cerâmico com classificação mínima de abrasão PEI 3, nas 
dimensões de 30x30cm, nas áreas internas dos prédios, conforme indicado no projeto 
arquitetônico, com o código 2, dentro do circulo. 

O piso cerâmico a ser utilizado, deverá ser de 1ª qualidade, da referência comercial CECRISA, 
ou equivalente técnico, linha Basics, na cor Matte, ref. White Basic Matte, e nas dimensões de 
30x30cm. 

A execução dos serviços deverá ser feita por mão-de-obra experiente e especializada na 
colocação deste tipo de piso. A colagem do piso deverá ser feita com a utilização de 
Argamassas Colantes (argamassas de referência: Ceramicola-PF-ACII, Ligamax, Argamassa 
Super Liga, ou equivalente técnico) apropriadas para as condições de uso do piso, seguindo 
obrigatoriamente as recomendações de assentamento do fabricante do piso empregado. 

O rejuntamento do piso deverá ser feito com a utilização de argamassas pré fabricadas, 
específicas (rejuntes de referência: JuntaLarga-AB, JuntaPlus Larga, Rejunte L-Flex, ou 
equivalente técnico) para tal finalidade, na cor e tonalidade do piso utilizado. 

As juntas de piso serão alinhadas nos dois sentidos, com espessura de 3mm. Para o 
espaçamento das juntas, deverão ser utilizados obrigatoriamente espaçadores padronizados. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos (soleiras do mesmo material) necessários para a completa execução dos 
serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários 
para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.9.3 b) Piso Cerâmico com Antiderrapante - 30x30cm 

Deverá ser colocado piso cerâmico com classificação mínima de abrasão PEI 4, nas dimensões 
de 30x30cm, nas escadas, conforme indicado no projeto arquitetônico, com o código 5, dentro do 
círculo. 

O piso cerâmico a ser utilizado, deverá ser de 1ª qualidade, da referência comercial CECRISA, ou 
equivalente técnico, linha Petra WH, ref. GDH Petra WH, com coeficiente de atrito Din. seco/ 
molhado >0,4, e nas dimensões de 30x30cm. 
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A execução dos serviços deverá ser feita por mão-de-obra experiente e especializada na 
colocação deste tipo de piso. A colagem do piso deverá ser feita com a utilização de 
Argamassas Colantes (argamassas de referência: Ceramicola-PF-ACII, Ligamax, Argamassa 
Super Liga, ou equivalente) apropriadas para as condições de uso do piso, seguindo 
obrigatoriamente as recomendações de assentamento do fabricante do piso empregado. 

O rejuntamento do piso deverá ser feito com a utilização de argamassas pré fabricadas, 
específicas (rejuntes de referência: JuntaLarga-AB, JuntaPlus Larga, Rejunte L-Flex, ou 
equivalente técnico) para tal finalidade, na cor e tonalidade do piso utilizado. 

As juntas de piso serão alinhadas nos dois sentidos, com espessura de 3mm. Para o 
espaçamento das juntas, deverão ser utilizados obrigatoriamente espaçadores padronizados. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos (soleiras do mesmo material) necessários para a completa execução dos 
serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários 
para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.9.3 c) Piso Carpete 

Será aplicado, revestimento de carpete, em rolo, na área do Auditório do Prédio, conforme 
indicado no projeto Arquitetônico, com o código 1, dentro do circulo. 

O carpete a ser fornecido deverá ser da referência comercial alto tráfego, com as seguintes 
características:  

• O processo de fabricação deverá ser de Tufted. 
• Textura tipo Saxony 
• A superfície deverá ser 100% Nylon 
• Base primária: Sintética 
• Base secundária: Sintética - ActionBck 
• Altura total: 11mm 

 
Referência Comercia: Tabacow, Linha Extranylon, Cor: Liht Blue, ou equivalente técnico. 

A execução dos serviços deverá ser feita por mão-de-obra experiente e especializada na 
colocação deste tipo de piso. 

Preparação da base de colagem:  

• A base para a colagem do carpete deverá ser de cimentado regularizado e uniformizado 
com emulsão a base de PVA, conforme descrito anteriormente, (3.2.7.9.2 b. Emulsão 
de base para piso colado) perfeitamente plano e sem deformações e/ou irregularidades 
abruptas, que possam vir a marcar a superfície do carpete. 

Colagem: 

• Com a utilização de colas recomendadas pelo fabricante do carpete utilizado. 
• A cola deverá ser aplicada sobre as superfícies da forma rasqueteada. Não será aceito 

a aplicação da cola da forma chuveirinho. 

A colocação do carpete deverá atender as seguintes recomendações: 

• Todas as mantas serão colocadas no mesmo sentido. As mantas deverão ser 
estendidas, deixando uma sobra de 5cm nas paredes e soleiras. 

• Ao longo das paredes o carpete deverá ser ajustado, com régua metálica. 
• Enrolar a manta até a metade do seu comprimento e aplicar adesivo no chão, com 

desempenadeira, até 10 cm das emendas. 
• Desenrolar a manta cuidadosamente, passando sobre ela uma régua metálica. 
• Deixar uma sobreposição de 5cm nas emendas, que serão concluídas cortando-se no 

meio desta sobreposição, com auxílio da régua e de faca. 
• Remover as partes cortadas, levando as bordas, para aplicação do adesivo e colagem 

das emendas. 
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• Com a faca e a régua, fazer os recortes junto às paredes, comprimindo-se a manta no 
ângulo formado entre o piso e a parede. 

• Para acabamento das bordas do carpete, utilizar faixa de arremate em alumínio fumê, 
aparafusada ao piso a cada 50cm. Não serão aceitas faixas de arremate em latão, nem 
fixação com pregos. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.9.3 d) Piso Vinílico em manta 

Será aplicado, piso vinílico em mantas, espessura 2mm, coladas sobre camada de 
regularização de piso, nos locais indicados no projeto arquitetônico, com o código 3, dentro do 
circulo. 

O piso a ser fornecido, deverá ser do tipo vinílico flexível, homogêneo, de camada única, 
composto de resinas de PVC, plastificantes, pigmentos e cargas minerais (isento de amianto), 
referência Pavifloor – Eclipse Pur da Fademac, ou equivalente técnico. 

Mão-de-obra - Todos os serviços de colocação do piso, deverão ser executados por mão de 
obra especializada. Deverão ser empregados colocadores recomendados e/ou credenciados 
pelo Fabricante do piso utilizado. Caso não sejam utilizados colocadores que atendam esta 
exigência, A CONTRATADA deverá apresentar a Fiscalização qualificação dos colocadores 
que pretende empregar na execução dos serviços, comprovando a experiência específica na 
colocação deste tipo de piso. Obrigatoriamente também deverá contratar supervisor do 
Fabricante para o acompanhamento durante todo o período de aplicação do revestimento. 

Material – Os pisos a serem empregados, bem como o adesivo e as soldas, deverão ser 
obrigatoriamente aqueles indicados pelo Fabricante do piso utilizado. A Fiscalização não 
aceitará materiais e produtos alternativos que não atenderem obrigatoriamente o padrão de 
qualidade e de características dos pisos especificados. 

Execução – A execução dos serviços deverá atender obrigatoriamente todas as 
recomendações de aplicação estabelecidas pelo Fabricante dos materiais e produtos 
empregados. A CONTRATADA será o responsável diretamente por qualquer tipo de 
ocorrência, que possa vir ocorrer durante e após o período de realização dos serviços, por 
defeitos de colocação dos pisos ou por irregularidades do substrato. 

SOLDAS: As mantas deverão ser soldadas entre si com cordão de solda a quente, filamentos 
de PVC, na mesma cor do piso (CS 920), de modo a tornar todo piso monolítico e sem 
emendas aparentes. 

As mantas serão coladas sobre a base, com adesivo a base de resinas acrílicas específicas e 
recomendadas pelo Fabricante do piso empregado. A preparação desta base de assentamento 
será feita através da aplicação com desempenadeira de dentes de aço, permitindo a correta 
distribuição do adesivo. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.9.3 e) Piso de cimento alisado 

Deverá ser feito piso de cimento alisado sobre as áreas internas do prédio da SCI, conforme 
indicado no projeto arquitetônico, com o código 6, dentro do circulo. 

O cimentado deverá ser feito sobre a laje estrutural de piso executada anteriormente. A 
superfície a receber a camada de cimentado, deverá ser perfeitamente limpa e 
abundantemente lavada no momento do lançamento do cimentado, com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:4, na espessura médio de 30mm, necessária para a regularização e 
nivelamento de todo o piso. 
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A superfície final de acabamento deverão ser desempenadas e alisadas moderadamente, de 
forma a regularizar toda a área do piso. 

3.2.7.9.3 f) Piso de Basalto Tear Polido  

Deverão ser fornecidas placas de piso de Basalto Tear Polido, acabamento polido, nas 
dimensões de 46x46cm, para aplicação nos patamares dos acessos ao Prédio Principal, 
conforme indicado no projeto arquitetônico, com o código 4, dentro do círculo. 

As placas de Basalto a serem utilizadas, deverão ser fornecidas nas dimensões de 46x46cm e 
aplicadas em cada local, com junta seca, conforme indicado no detalhamento do projeto 
arquitetônico e ainda, deverão apresentar uniformidade de padrão e cor em todas as peças 
aplicadas. 

O assentamento de placas de Basalto será feito sobre contrapiso já executado, conforme 
procedimento descrito a seguir: 

• A colocação do piso será feita sobre camada de 20mm, de argamassa de cimento x 
areia, traço de 1:3, previamente colocada e devidamente nivelada. 

• Os pisos a serem assentados sobre a camada de argamassa, deverão ter juntas secas. 
• O rejuntamento entre placas de Basalto, deverá ser realizado com pasta de cimento ou 

argamassa corretiva de coloração igual a do piso. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, acabamentos e mão-de-obra 
necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos 
nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e 
acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.9.3 g) Pavimentação com Blocos Intertravados de concreto 

Deverão ser fornecidos e executados no Estacionamento de Veículos, pavimentação com 
blocos pré-moldados de concreto inter-travados, tipo UNIBRICK, UNISTEIN, com dimensões 
de 13x24cm ou 11x21cm e 8cm de espessura, fck = 35MPa conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

O Fabricante dos blocos a serem fornecidos, deverá apresentar os Laudos de conformidade e 
de resistência característica a compressão dos Blocos. 

Instalação: 

A execução do pavimento será feita sobre a camada de saibro (conforme especificado no item 
de reaterros) conformada e com declividades para os pontos de recolhimento pluvial. Os 
serviços serão iniciados com a colocação de uma camada de areia média, com espessura 
mínima de 30mm e máxima de 50mm, sobre a qual, serão assentamentos os blocos. Os blocos 
deverão ser colocados justapostos uns aos outros, encaixando-se nos travamentos entre 
blocos. Após a colocação toda a pavimentação deverá ser compactada com compactador do 
tipo placas vibratórias portáteis. 

1- Preparação do subleito (cancha): A base deve ser nivelada de modo que fique com o nível 
de 11cm abaixo do nível do piso pretendido. Caso o terreno já esteja abaixo dos 11cm, será 
necessário preencher a altura que falta, ou os desníveis deste com saibro ou brita que deve ser 
bem compactado, se possível com um rolo compactador, "sapo" ou placa vibratória. 

2- Nivelamento da base c/ pó de brita ou areia: Sobre o subleito já compactado deverá ser 
colocado uma camada de 5cm de pó de brita ou areião (essa camada não pode ser 
compactada) e a mesma deverá ser espalhada e nivelada de preferência com uma régua, que 
pode ser de madeira. 

* Após o seu nivelamento recomenda-se não transitar sobre a base, antes do assentamento 
dos blocos. Esta base de areia ou pó de brita serve como um "colchão" para amortecer o peso 
dos veículos impossibilitando a quebra dos blocos. 

3- Assentamento dos blocos: Os blocos devem ser colocados sobre a base um após o outro, 
todos muito bem encostados de modo também, que fiquem todos da mesma altura. Para isso é 
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necessário o uso de um martelo de borracha para poder firmar os blocos sem machucar os 
mesmos. 

*É recomendado que durante o assentamento se transite somente sobre os blocos já 
instalados e nunca sobre a sua base. E também, que a colocação dos blocos seja sempre feita 
a partir do nível mais baixo do terreno (nunca de cima para baixo). 

4- Acabamentos nas laterais (ajustes): Como os blocos têm um tamanho padrão normalmente 
nas laterais há necessidade de recortes para que fiquem bem encostados (travados) contra os 
meio fios. Para isso é preciso que seja medido o tamanho necessário que falta e recortado com 
uma serra mármore. 

5- Pré compactação: Os blocos devem ser compactados com uma placa vibratória, que com a 
vibração desta, acomodam-se e travam-se, deixando o piso nivelado. 

6- Preenchimento das juntas: O preenchimento das juntas deve ser feito de preferência com 
areia branca da lagoa e sempre bem seca. Ela deve ser espalhada sobre o piso e varrida vária 
vezes de um lado ao outro para que preencha bem as juntas. No final, deve-se passar mais 
uma vez a placa vibratória que ajudará no preenchimento completo das juntas.  

O processo de rejuntamento com areia e placa vibratória, sendo bem feito, dificultará o 
aparecimento de inço pela juntas e deixará o piso totalmente intertravado e nivelado.  

*Importante: O piso somente estará liberado para a circulação de veículos, após a conclusão 
de todos os passos acima. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais (leito de areia, blocos prémoldados 
de concreto, rejuntamentos, etc), mão de obra e acessórios e/ou complementos necessários 
para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas 
especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e 
acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.9.3 h) Pavimentação com concreto Asfáltico 

Deverão ser executados trechos de pavimentação com concreto asfáltico nos acessos ao SCI, 
conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Antes do inicio dos serviços, toda a área de pavimentação, deverá ser escavada em torno de 
45cm de profundidade, para a execução do reforço do subleito. O subleito deverá executado 
com areia de granulometria grossa, lançada em uma camada de 15cm a 20cm de espessura e 
compactada mecanicamente. Sobre o subleito compactado deverá ser lançado um colchão de 
brita tratada com cimento, na proporção de 40% de brita 1, 40% de brita 2, 20 % de areia fina e 
6% em peso de pó de cimento, sendo posteriormente umedecido e compactado 
mecanicamente. 

A superfície da base deverá ser totalmente limpa e aplicada uma imprimação, com asfalto a 
quente. Em seguida deverá ser aplicada a camada de concreto asfáltico, com espessura 
mínima de 50mm e compactada com a utilização de rolo de aço ou outro equipamento 
adequado para tal finalidade. 

As superfícies finais do concreto asfáltico, ao longo de todos os trechos recompostos, deverão 
conservar e/ou preservar as declividades e caimentos originais das pavimentações já 
existentes, sem a formação de bolsões ou cavidades que acumulem águas pluviais. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

 3.2.7.9.4 Peitoris/Soleiras e Rodapés 

 3.2.7.9.4 a) Soleiras de Basalto Tear Polido 

Deverão ser fornecidas soleiras de Basalto Tear Polido, para instalação nos locais indicados no 
projeto arquitetônico, com o código B, dentro do quadrado. 
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Todas as soleiras deverão ser executadas com pedra de Basalto Tear, espessura 2,0cm, 
acabamento Polido em todas as faces que ficarem aparentes, com larguras e comprimento 
variáveis em função dos vãos de aplicação. 

As soleiras a serem instaladas nos desníveis, deverão ter na parte inferior uma ranhura e na 
parte superior 3 sulcos contínuos, para funcionarem com dispositivo anti-derrapante. As demais 
soleiras não terão ranhuras. 

As pedras deverão ser assentadas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5. O 
rejuntamento entre peças, deverá ser feito com argamassas de rejuntamento prontas na cor e 
tonalidade do Basalto utilizado. 

3.2.7.9.4 b) Soleiras de Basalto Tear Levigado 

Deverão ser fornecidas soleiras de Basalto Tear Levigado, para instalação nos locais indicados 
no projeto arquitetônico, com o código C, dentro do quadrado. 

Todas as soleiras deverão ser executadas com pedra de Basalto Tear, espessura 2,0cm, 
acabamento Levigado em todas as faces que ficarem aparentes, com larguras e comprimento 
variáveis em função dos vãos de aplicação. 

As soleiras a serem instaladas nos desníveis, deverão ter na parte inferior uma ranhura e na 
parte superior 3 sulcos contínuos, para funcionarem com dispositivo anti-derrapante. As demais 
soleiras não terão ranhuras. 

As pedras deverão ser assentadas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5. O 
rejuntamento entre peças, deverá ser feito com argamassas de rejuntamento prontas na cor e 
tonalidade do Basalto utilizado. 

3.2.7.9.4 c) Peitoril de Basalto Tear Polido 

Deverão ser fornecidos peitoris Basalto Tear Polido, acabamento polido, com largura de 25cm 
nos vãos das esquadrias externas do prédio, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Todos os peitoris, deverão ser executados com pedra de Basalto Tear Polido, espessura de 
2cm, acabamento Polido em todas as faces que ficarem aparentes , e largura que exceda a 
2cm da parede de aplicação. 

Os peitoris deverão ser fornecidos em módulos com comprimentos variados, igual aos vãos 
das esquadrias de fechamento e deverão ter na parte inferior uma ranhura para pingadeira. 

As pedras fornecidas serão assentadas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5. O 
rejuntamento entre peças, deverá ser feito com argamassas de rejuntamento prontas na cor e 
tonalidade do Basalto utilizado. 

3.2.7.9.4 d) Rodapé Cerâmico 

Deverão ser fornecidos e instalados rodapés cerâmicos do mesmo tipo e padrão dos pisos 
cerâmicos utilizados nas áreas internas dos prédios que receberam pisos cerâmicos, conforme 
indicado no projeto arquitetônico. 

Os rodapés deverão ter altura do tipo padronizado, com de 8,0x20cm, fabricado pelo mesmo 
fabricante do piso utilizado. 

A execução dos serviços de aplicação dos rodapés, deverá ser feita obrigatoriamente de 
acordo com as recomendações do Fabricante das peças utilizadas e segundo as mesmas 
prescrições e recomendações descritas no sub-item de pisos cerâmicos, naquilo que for 
cabível. 

3.2.7.9.4 e) Meio-fio sarjeta de concreto pré-moldado 

Deverão fornecidos e instalados meios-sarjeta de concreto pré-moldados, na conformação de 
todas as áreas pavimentadas dos estacionamentos, nas conformações dos passeios em torno dos 
Prédios, nas vias de acesso localizadas dentro da área cercada e nos demais locais indicados no 
projeto arquitetônico. 
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Os meio-fios sarjeta deverão ser do tipo padronizado, de concreto pré-moldado, com dimensões 
de altura: 30cm, largura: 28cm e comprimento: 75cm. 

Referência: meio-fio sarjeta, da Lajes Patagônia ou equivalente técnico. 

 

Os meio-fios sarjeta deverão ser assentados sobre camada de concreto magro e rejuntados com 
argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3. 

 3.2.7.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

3.2.7.10.1 Aparelhos e Metais 

Todos os aparelhos e metais a serem fornecidos, deverão estar em conformidade com as 
Normas vigentes, para cada caso, e as respectivas instalações rigorosamente de acordo com 
as recomendações dos Fabricantes. Nos Sanitários de uso exclusivo para deficientes físicos, 
os equipamentos deverão obrigatoriamente atender as Normas técnicas: NBR 9050 e NB 833. 

 

3.2.7.10.1 a) Cuba oval de embutir, c/torneira, válvula, sifão, ligação flexível e 
acessórios de ligação e fixação e acessórios 

Deverão ser fornecidas cubas de embutir, para instalação nos Sanitários, conforme indicado no 
projeto arquitetônico. 

As cubas deverão atender ao que segue: 

• Cor: Branco 
• Referências: L37 
• Fabricante: DECA, ou equivalente técnico. 

Acessórios: Conjunto de acessórios da DECA, ou equivalente técnico, que devem acompanhar 
no fornecimento de cada cuba: 

• Válvula de escoamento para lavatório cromada, com tampa plástica, ref. 1602C, ou 
equivalente técnico; 

• Ligação flexível metálica, comprimento 30cm, ref. 4607C 030, ou equivalente técnico; 
• Torneira automática para lavatório, acabamento Cromado, Deca, Decamatic cód. 

1170C, ou equivalente técnico; 
• Sifão articulado 1682C Deca ou equivalente técnico, cromado. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para  entrega dos 
serviços perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.10.1 b) Lavatório c/Coluna suspensa - completo c/ torneira, válvula, ligação flexível 
e acessórios de ligação e fixação 

Deverão ser fornecidos lavatórios com coluna completos, para instalação nos Sanitários, 
conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Os lavatórios deverão atender ao que segue: 

• Modelo: Linha Vogue Plus 
• Cor: Branco 
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• Referências: L51 + CS1 
• Fabricante: DECA, ou equivalente técnico. 

Acessórios: Conjunto de acessórios da DECA, ou equivalente técnico, que devem acompanhar 
no fornecimento de cada lavatório: 

• Válvula de escoamento para lavatório cromada, com tampa plástica, ref. 1602C, ou 
equivalente técnico; 

• Ligação flexível metálica, comprimento 30cm, ref. 4607C 030, ou equivalente técnico; 
• Torneira automática para lavatório, acabamento Cromado, Deca, Decamatic cód. 

1170C, ou equivalente técnico; 
• Kit de Parafusos de fixação de lavatório, luxo c/arruela metálica cromada e bucha de 

nylon, ref, S P7 01; 
• Sifão articulado 1682C Deca ou equivalente técnico, cromado. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.10.1 c) Vaso Sanitário c/caixa acoplada - completo c/assento, acessórios de 
ligação e fixação 

Deverão ser fornecidos vasos sanitários com caixa acoplada completos, para instalação nos 
Sanitários, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O vaso sanitário deverá atender ao que segue: 

• Modelo: Conjunto Bacia com caixa acoplada – Vogue Plus 
• Cor: Branca 
• Referência: CP 525 17, ou equivalente técnico. 
• Fabricante: DECA. 

Acessórios: Conjunto de acessórios (DECA ou equivalente técnico) que devem acompanhar no 
fornecimento de cada vaso: 

• Assento para vaso sanitário em poliéster - Ref. Semita ou equivalente técnico, na cor 
Branca. 

• Ligação flexível cromada, comprimento 30cm. 
• Kit de Parafusos de fixação de vaso sanitário, luxo c/arruela metálica cromada e bucha 
• de nylon. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.10.1 d) Mictório - completo c/válvula de descarga, sifão e acessórios de ligação e 
fixação 

Deverão ser fornecidos mictórios completos para instalação nos Sanitários Masculinos, 
conforme projeto arquitetônico. 

Os Mictórios deverão atender ao que segue: 

• Modelo: Mictório 
• Cor: Branca Gelo 
• Referência: M 711 17, ou equivalente técnico. 
• Fabricante: DECA. 

Acessórios: Conjunto de acessórios da DECA, ou equivalente técnico, que devem acompanhar 
no fornecimento de cada mictório: 

• Tubo de ligação com anel expansor, ref. 1968C, ou equivalente técnico; 
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• Anel de vedação, ref. AV 90 01, ou equivalente técnico; 
• Kit de Parafusos de fixação de vaso sanitário, luxo c/arruela metálica cromada e bucha 

de nylon, ref, S P13 01, ou equivalente técnico; 
• Acionador do Mictório, acabamento cromado, REF. DECA, cód. 2570.C ou equivalente 

técnico. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

3.2.7.10.1 e) Tanque de louça com coluna - completo c/válvula, sifão, torneira e 
acessórios de ligação e fixação 

Deverão ser fornecidos e instalados tanques de louça com coluna, completos para instalações 
no prédio da SCI, conforme projeto arquitetônico. 

O tanque deverá atender ao que segue: 

• Modelo: Tanque 
• Cor: Branco 
• Referências: TQ03 + CT25-40 litros, ou equivalente técnico. 
• Fabricante: DECA, ou equivalente técnico. 

Acessórios: Conjunto de acessórios (DECA ou equivalente técnico) que devem acompanhar no 
fornecimento de cada tanque: 

• Válvula de escoamento para tanque cromada, com tampa plástica; 
• Torneira curta de parede, acabamento Cromado, REF. DECA, cód. C1153 C37, ou 

equivalente técnico; 
• Sifão regulável de 1.1/2"x2" para pia, acabamento cromado, Ref. Esteves ou equivalente 

técnico. 
• Kit de Parafusos de fixação de tanque, luxo c/arruela metálica cromada e bucha de 

nylon. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes 

3.2.7.10.1 f) Tampo de granito p/ 5 cubas - Completo c/suportes e perfilaria de 
sustentação 

Deverão ser fornecidos e instalados tampos de Granito Cinza Andorinha, polido e regularizado, 
com abertura para cinco cubas de embutir, completo com saia, frontão e espelhos frontais e 
laterais, suportes e perfilaria de sustentação, para instalação no Sanitário Masculino, do 2º 
Pavimento, no prédio Principal , conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Os tampos deverão ser fornecidos, com as seguintes características: 

• Espessura de 20mm; 
• Dimensões: comprimento de 368cm e largura de 60cm; 
• Detalhes e recortes, conforme detalhes específicos constantes no projeto arquitetônico; 
• Tampo com bordas aparentes boleadas; 
• Acabamento polido; 
• Saia frontal com uma altura de 15cm; 
• Frontão com altura de 10cm 
• Suportes para fixação com perfil laminado ou com chapa dobrada (40 x 20cm) em perfil 

trefilado T de ferro (11/4” x 1 1/4” x 1/8”)). 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente para a Aprovação da Fiscalização, amostras 
do granito a serem utilizados. 
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As placas e peças de granito a serem utilizadas nos tampos, deverão apresentar uniformidade 
de padrão e cor, com os revestimentos de granitos aplicados nas demais áreas. 

A instalação:  

• O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria posterior e laterais (quando 
houver) e apoioada nos suportes de fixação.  

• As pontas dos suportes de fixação deverão ser chanfradas 
• Fixar as cubas no tampo de granito com massa plástica; 

 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.10.1 g) Tampo em Granito p/ 3 cubas – Completo 

Deverão ser fornecidos tampos de Granito Cinza Andorinha, polido e regularizado, com 
abertura para três cubas de embutir, com saia, frontão e com suportes e perfilaria de 
sustentação, para instalação nos Sanitários coletivos masculino e feminino do Pavimento térreo 
do Prédio Principal, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Os tampos deverão ser fornecidos, com as seguintes características: 

• Espessura de 20mm; 
• Dimensões: 240cm e largura de 55cm; 
• Acabamento polido; 
• Tampo com bordas aparentes boleadas; 
• Saia frontal com uma altura de 15cm; 
• Frontão com altura de 10cm 
• Suportes para fixação com perfil laminado ou com chapa dobrada (40 x 20cm) em perfil 

trefilado T de ferro (11/4” x 1 1/4” x 1/8”). 

A instalação:  

• O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria posterior e laterais (quando 
houver) e apoioada nos suportes de fixação.  

• As pontas dos suportes de fixação deverão ser chanfradas 
• Fixar as cubas no tampo de granito com massa plástica; 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.10.1 h) Tampo em Granito p/2 cubas – Completo 

Deverá ser fornecido um tampo de Granito Cinza Andorinha, polido e regularizado, com 
abertura para duas cubas de embutir, com saia, frontão e com suportes e perfilaria de 
sustentação, para instalação no Sanitário Feminino, do 2º Pavimento, no prédio Principal, 
conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O tampo deverá ser fornecido, com as seguintes características: 

• Espessura de 20mm; 
• Dimensões: 150cm e largura de 60cm; 
• Acabamento polido; 
• Tampo com bordas aparentes boleadas; 
• Saia frontal com uma altura de 15cm; 

S
E

D
E

E
X

T
20

20
00

03
0

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES e JOSE AUGUSTO VASCONCELOS
SOUZA em 27/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4252755-8727 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



JVL / ECB / 900.ET- 002 R0 Visto: Folha 93 de 256 

 

I NF R AERO EG SP  

• Frontão com altura de 10cm 
• Suportes para fixação com perfil laminado ou com chapa dobrada (40 x 20cm) em perfil 

trefilado T de ferro (11/4” x 1 1/4” x 1/8”). 

A instalação:  

• O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria posterior e laterais (quando 
houver) e apoioada nos suportes de fixação.  

• As pontas dos suportes de fixação deverão ser chanfradas 
• Fixar as cubas no tampo de granito com massa plástica; 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.10.1 i) Tampo em Granito p/ 1 cuba – Completo 

Deverá ser fornecido um tampo de Granito Cinza Andorinha, polido e regularizado, com 
abertura para uma cuba de embutir, com saia, frontão e com suportes e perfilaria de 
sustentação, para instalação no Sanitário do Alojamento do Cmte, no 2º Pavimento, do prédio 
Principal, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O tampo deverá ser fornecido, com as seguintes características: 

• Espessura de 20mm; 
• Dimensões: 140cm e largura de 55cm; 
• Acabamento polido; 
• Tampo com bordas aparentes boleadas; 
• Saia frontal com uma altura de 15cm; 
• Frontão com altura de 10cm 
• Suportes para fixação com perfil laminado ou com chapa dobrada (40 x 20cm) em perfil 

trefilado T de ferro (11/4” x 1 1/4” x 1/8”). 

A instalação:  

• O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria posterior e laterais (quando 
houver) e apoioada nos suportes de fixação; 

• As pontas dos suportes de fixação deverão ser chanfradas; 
• Fixar as cubas no tampo de granito com massa plástica. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.10.1 j) Tampo em Granito p/ 1 pia – Completo c/ pia, torneira, válvula, sifão, 
ligação flexível e acessórios de ligação e fixação 

Deverá ser fornecido um tampo de Granito Cinza Andorinha, polido e regularizado, com 
abertura para uma pia de embutir, com saia, frontão e com suportes e perfilaria de sustentação, 
para instalação na área da churrasqueira no pátio de serviço, no Pavimento térreo, do prédio 
Principal, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O tampo deverá ser fornecido, com as seguintes características: 

• Espessura de 20mm; 
• Dimensões: 160cm e largura de 60cm; 
• Acabamento duplo polido com 5cm; 
• Tampo com bordas aparentes boleadas; 
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• Saia frontal com uma altura de 12cm; 
• Frontão com altura de 10cm; 
• Suportes para fixação com perfil laminado ou com chapa dobrada (40 x 20cm) em perfil 

trefilado T de ferro (11/4” x 1 1/4” x 1/8”). 

A instalação: 

• O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria posterior e laterais e apoioada nos 
suportes de fixação; 

• As pontas dos suportes de fixação deverão ser chanfradas; 
• Fixar a pia no tampo de granito com massa plástica. 

Acessórios: Conjunto de acessórios da DECA, ou equivalente técnico, que devem acompanhar 
no fornecimento da pia: 

• Cuba em aço inoxidável "Tramontina prime" ou equivalente técnico (40x34x17)cm 
retangular bl - Ref: 94020107 (acompanha válvula de aço inoxidável de Ø 3 ½”); 

• Ligação flexível metálica, comprimento 30cm, ref. 4607C 030, ou equivalente técnico; 
• Torneira para cozinha, acabamento Cromado, Deca, Linha Fast 1167 C59 Mesa, ou 

equivalente técnico; 
• Sifão regulável de 1.1/2"x2" para pia, acabamento cromado, Ref. Esteves ou equivalente 

técnico. 
 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.10.1 k) Cabide Duplo de Louça 

Deverão ser fornecidos cabides de louça duplos, para instalação junto aos Box de chuveiros 
dos Sanitários, com referência 1334.0805.0, na cor Branca da IDEAL STANDARD, ou 
equivalente técnico. 

3.2.7.10.1 l) Papeleira de Louça 

Deverão ser fornecidas papeleiras de embutir de louça, com rolete plástico, para instalação 
junto aos vasos sanitários dos Sanitários dos Prédios, com referência 1334.0853.8, na cor 
Branca da IDEAL STANDARD, ou equivalente técnico. 

3.2.7.10.1 m) Saboneteiras para sabão líquido 

Deverá ser fornecida saboneteira para Sabão Líquido, tipo Spray, com capacidade para 500ml, 
moldada em plástico ABS, na cor Branca, Ref. KLASSIC-44330, LALEKLA ou equivalente 
técnico, para instalação junto aos lavatórios dos Sanitários e demais locais de lavagem. 

3.2.7.10.1 n) Porta-toalhas para toalhas de papel 

Deverão ser fornecidos Toalheiros para toalhas de papel, em ABS na cor Branco - Referência: 
Klassic - 44135 – Lalekla, ou equivalente técnico, para instalação junto aos lavatórios do 
prédio. 

3.2.7.10.1 o) Espelho com moldura 

Deverão ser fornecidos espelhos de cristal 4mm, com moldura de alumínio, nas dimensões de 
40x50cm, para instalação junto aos lavatórios dos Prédios. 

Os espelhos deverão ser assentados ás paredes, sobre uma base de compensado com 
espessura de 5mm. A fixação deverá ser feita com parafusos tipo pino Francês Cromados. 

3.2.7.10.1 p) Barra de apoio fixa – L=90cm 
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Deverão ser fornecidas barras de apoio metálicas fixas, com comprimento de 90cm, em aço 
inox, para instalação no Sanitário para Deficientes, conforme indicado no projeto Arquitetônico. 
Referencia: Deca ou equivalente técnico 

3.2.7.10.1 q) Torneiras de Jardim 

Deverão ser fornecidas e instaladas torneiras de limpeza para as diversas áreas internas 
(banheiros e sanitários) e externas dos prédios. 

As torneiras deverão ser de primeira linha, acabamento cromado, curta, Ø 1/2", com bico para 
mangueira. 

Referência comercial 1153 – C39 da DECA, ou equivalente técnico. 

3.2.7.10.1 r) Chuveiro Elétrico 

Deverão ser fornecidos chuveiros elétricos de resistência blindada e carcaça de aço, com 
potência aproximada de 5.400 watts e a tensão será de 220 Volts, referência comercial, 
Blinducha da Lorenzetti ou equivalente técnico, para instalação nos Box de chuveiros dos 
Sanitários, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

3.2.7.10.1 s) Bebedouro elétrico - Adulto 

Deverá ser fornecido um bebedouro metálico, elétrico, com capacidade de 6 l/h, na tensão de 
220V, referência Max Premiun Conjugado da Ventotec, ou equivalente técnico, para instalação 
na Cozinha, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

3.2.7.10.1 t) Dispensador para papel Higiênico 

Deverão ser fornecidos dispenser para Papel Higiênico Rolão. Ref. LALEKLA, ou equivalente 
técnico, para instalação junto aos lavatórios do prédio. 

3.2.7.11 PINTURA 

 3.2.7.11.1 Pintura de Forros e Paredes 

 3.2.7.11.1 a) Pintura Acrílica, sem massa corrida 

Deverão ser pintadas com tinta acrílica, as superfícies das paredes e lajes interna e/ou 
externas, indicadas no projeto arquitetônico. 

O procedimento a ser utilizado para a pintura, deverá ser o seguinte: 

• Remover com espátula todas as partes soltas ou mal aderidas do substrato; 
• Efetuar o fechamento de furações e/ou marcas existentes no substrato, com 

argamassas de cimento e areia ou massa acrílica, lixar manualmente e remover todo o 
pó; 

• Aplicar uma demão de selador acrílico; 
• Após aplicar 02 demãos ou quantas forem necessárias de tinta Acrílica, para o perfeito 

recobrimento das superfícies. 

A cor da tinta e o acabamento das superfícies a serem pintadas serão: tetos e forros serão branco 
neve e, paredes serão branco gelo, Ref. Suvinil ou equivalente técnico. 

 3.2.7.11.2 Pintura sobre Madeira 

 3.2.7.11.2 a) Esmalte sintético sobre esquadrias 

Deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético, todas as portas de madeira (inclusive marco 
e guarnições). 

As superfícies de madeira a serem pintadas deverão ser lixadas e, após conveniente 
preparação, aplicar fundo preparador de superfícies. 

A pintura final será feita em 2 demãos, com esmalte sintético branco, Ref. Suvinil ou equivalente 
técnico. 
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 3.2.7.11.3 Pintura de Elementos Metálicos/Diversos 

 3.2.7.11.3 a) Esmalte sintético sobre superfícies metálicas 

Deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético, as portas e esquadrias metálicas, as grades 
fixas, os tubos metálicos de reforços das divisórias internas, os tubos de queda pluviais, as 
estruturas dos gradis e portões e alçapão. As pinturas das demais estruturas e elementos 
metálicos fornecidos para as coberturas dos prédios, deverão estar consideradas no 
fornecimento especifico destas. 

O procedimento a ser utilizado para a pintura, deverá ser o seguinte: 

• Efetuar o lixamento manual ou mecânico das superfícies a serem pintadas; 

• Efetuar o tratamento anti-corrosivo e aplicar primer cromato de zinco. 

• Após aplicar 02 demãos ou quantas forem necessárias de esmalte sintético até o 
perfeito recobrimento das superfícies. 

A cor da tinta a ser utilizada será branco, Ref. Suvinil ou equivalente técnico. 

 3.2.7.11.4 Pintura em Elementos de Funilaria 

 3.2.7.11.4 a) Esmalte sintético, brilho 

Deverão ser pintados todos os algerozes e calhas fornecidas e instalados nos prédios. 

Procedimento: após conveniente preparação com 02 demãos de fundo aderente específico 
para galvanizados, aplicar 02 demãos de tinta esmalte sintético até o completo recobrimento 
das superfícies. 

Cor Platina e acabamento brilhante. Refrencia Comercial: Suvinil ou equivalente técnico. 

 3.2.7.11.5 Pintura de Pisos 

 3.2.7.11.5 a) Pintura de demarcação de box para estacionamento 

Deverão ser feitas pinturas no piso para demarcação dos box de estacionamento de veículos, 
conforme indicado no projeto arquitetônico. 

A pintura de demarcação deverá ser feita em faixas contínuas com 85mm de largura, com a 
utilização de tinta à base de polímeros acrílicos, com referência comercial Supercril da Indutil, ou 
equivalente técnico, na cor amarela demarcação. 

 3.2.7.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 3.2.7.12.1 Limpeza 

 3.2.7.12.1 a) Limpeza permanente e final para entrega da obra 

A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, 
diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não necessários aos serviços. 

No término da obra, deverá ser feita uma limpeza geral fina, de modo que a obra fique em 
condições de imediata utilização. 

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, 
revestimentos, etc., ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar os arremates eventualmente 
solicitados pela Fiscalização. 

 3.2.7.12.2 Serviços de Serralheria 

 3.2.7.12.2 a) Alçapão Metálico galvanizado, de abrir - com fechamento acústico 

Deverão ser fornecidos e instalados alçapões metálicos com fechamento acústico, para o 
acesso aos Condensadores de Ar Condicionado na Cobertura e Reservatório Superior, 
conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O alçapão deverá ter dimensões de 60x60cm e ser composta de um quadro de perfis 
laminados tipo cantoneira e chapa de fechamento de aço nº 14. A chapa de fechamento deverá 
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ser conformada e vincada tipo ponta de diamante, (em forma piramidal). Deverá também ser 
provida de dobradiças e pitão ou dispositivo para cadeado de grande porte. 

Todo o conjunto deverá ser fixado diretamente nas paredes, lajes e/ou estruturas de concreto, 
com a utilização de chumbadores de expansão e/ou diretamente com chumbadores tipo rabo 
de andorinha e argamassa de cimento e areia. 

Todas as peças que compõem o alçapão deverão ser fixadas ou ligadas umas as outras com 
cordões ou filetes de soldas elétricas contínuas que envolvam todas as peças das ligações. A 
espessura do filete de solda empregado deverá ser igual à espessura da chapa mais fina 
utilizada na ligação. 

Todas as peças que compõem o alçapão, deverão ser fornecidas com tratamento anticorrosivo 
e pintura de acabamento em esmalte sintético. 

Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA, deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

3.2.7.12.2 b) Corrimão metálico 

Deverão ser fornecidos e instalados corrimãos para a escada interna do Prédio Administrativo, 
atendendo à NBR9050/2004. 

Os corrimãos, serão executados com um tubo de aço de diâmetro 40mm, fixados diretamente 
ás paredes, com uma barra maciça. 

Os corrimãos deverão ser instalados conforme indicado no projeto arquitetônico. 

Todos os tubos e peças que compõem o corrimão, deverão ser fixados ou ligados uns aos 
outros com cordões ou filetes de solda elétrica contínuas que envolvam todas as peças das 
ligações. A espessura do filete de solda empregado, deverá ser igual à espessura da chapa 
mais fina utilizada na ligação. 

Todas as peças que compõem o corrimão, deverão ser fornecidas com tratamento 
anticorrosivo e pintura de acabamento em esmalte sintético. 

Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA, deverá conferir todas as medidas dos vãos na obra, antes da execução dos 
corrimãos. 

 3.2.7.12.2 c) Escada tipo marinheiro – sem proteção 

Deverão ser fornecidas, escadas do tipo marinheiro, sem proteção de guarda corpo, compostas 
de barras chata de aço carbono preto astm-a123 ∅2" x 3/8", espaçadas de 60cm, conforme 
detalhamento do projeto arquitetônico. Todo o conjunto deverá ficar afastado 15cm da parede, 
e deverá ser fixado diretamente nas paredes e/ou estruturas de concreto, com a utilização de 
chumbadores de expansão e/ou diretamente com chumbadores tipo rabo de andorinha e 
argamassa de cimento e areia. 

A escada deverá ser instalada no Pavilhão Principal para acesso à cobertura, conforme 
indicado no projeto arquitetônico. 

Todas peças que compõem as escadas, deverão ser fixadas ou ligadas umas as outras com 
cordões ou filetes de solda elétrica contínuas que envolvam todas as peças das ligações. A 
espessura do filete de solda empregado, deverá ser igual à espessura da chapa mais fina 
utilizada na ligação. 
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Todas as peças que compõem as escadas, deverão ser fornecidas com tratamento 
anticorrosivo e pintura de acabamento em esmalte sintético. 

Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA, deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

 3.2.7.12.2 d) Escada tipo marinheiro – Com proteção 

Deverão ser fornecidas, escadas do tipo marinheiro, com proteção de guarda corpo, compostas 
de barras chata de aço carbono preto astm-a123 ∅2" x 3/8", espaçadas de 60cm, conforme 
detalhamento do projeto arquitetônico. Todo o conjunto deverá ficar afastado 15cm da parede, 
e deverá ser fixado diretamente nas paredes e/ou estruturas de concreto, com a utilização de 
chumbadores de expansão e/ou diretamente com chumbadores tipo rabo de andorinha e 
argamassa de cimento e areia. 

As escadas deverão ser instaladas nas paredes no Pavilhão Principal e Reservatório, conforme 
indicado no projeto arquitetônico. 

Todas peças que compõem as escadas, deverão ser fixadas ou ligadas umas as outras com 
cordões ou filetes de solda elétrica contínuas que envolvam todas as peças das ligações. A 
espessura do filete de solda empregado, deverá ser igual à espessura da chapa mais fina 
utilizada na ligação. 

Todas as peças que compõem as escadas, deverão ser fornecidas com tratamento 
anticorrosivo e pintura de acabamento em esmalte sintético. 

Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

A CONTRATADA, deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 

 3.2.7.12.3 Complementos Internos 

 3.2.7.12.3 a) Persianas horizontal de alumínio – 25mm 

Deverão ser fornecidas persianas horizontais de alumínio na cor branca, com largura de lâmina 
de 25mm, nas áreas indicadas no projeto arquitetônico. 

As persianas deverão ser fornecidas com dimensões dos vãos das respectivas esquadrias de 
fechamento, mais 100mm nos dois sentidos, exceto aquelas junto a paredes ortogonais. 

Fabricante: Luxaflex ou equivalente técnico. 

A instalação deverá ser executada pela CONTRATADA, feita por mão-de-obra experiente e 
especializada na colocação deste tipo de produto. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

Todas as medidas deverão ser conferidas pela CONTRATADA, antes da execução dos 
serviços. 

 3.2.7.12.3 b) Persianas Black-out de vinil – 25mm 

Deverão ser fornecidas persianas tipo Black-out de vinil, com largura de lâmina de 25mm, em 
todas as esquadrias da Sala do Auditório, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

As persianas deverão ser fornecidas com dimensões dos vãos das respectivas esquadrias e 
fechamento, mais 100mm nos dois sentidos, exceto aquelas junto a paredes ortogonais. 
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