te/c/ruNA

D t

HDVA
independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais
sanções previstas no Contrato;
15.1.1.10 - Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa
renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil
Brasileiro.

15.1.1.11 - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser
renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 15.1.1 anterior,
devidamente atualizada;

15.1.1.11.1 - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à
garantia das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na
forma de fiança bancária ou seguro-garantia;
15.1.1.12 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para
acréscimo de objeto;

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e
fundamentada defesa, o licitante que:
16.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
Contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41
da Lei 12.462/2011;

16.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

16.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;
16.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;
16.1.5 - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou

16.1.7- Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.
16.1.8 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo
IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato
decorrente.
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16.2 - A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:
16.2.1 - Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei
n° 8.666/93;

16.2.2 - Da aplicação das penas de advertência, muita, declaração de inidoneidade,
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 - Lavrar-se-ão atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas,

serão assinadas pela COMISSÃO e pelos representantes das licitantes presentes;
17.1.1 - Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da análise da documentação de

habilitação, da(s) vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de
recurso(s), se for o caso;

17.1.2 - Os demais atos licitatòrios serão registrados no processo da licitação.
17.2 - A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a

licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação
de desconhecimento de qualquer pormenor;

17.2.1 - No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
17.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das
demais sanções cabíveis;

17.4 - O ÓRGÃO LICITANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por
razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade,
bem como adiar "sine die" ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da

PROPOSTA

DE PREÇOS ou

da

DOCUMENTAÇÃO

DE

HABILITAÇÃO,

desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da

licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer
natureza;
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17.5 - É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja
alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou
complementar a instrução do processo:

17.6 - Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão
disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA.

17.7 - Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de
validade da proposta, deverá a licitante, independente de comunicação formal do

ÓRGÃO LICITANTE, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatório;
17.8 - O CONTRATADO deverá conceder livre acesso aos seus documentos e

registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou
empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e
externo;

17.9 - Informar imediatamente ao órgão licitante/contratante, quando ocorrer alteração
do endereço comerciai, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual
recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

17.10 - Fica eleito o Foro do município de Nova Viçosa - BA, com renúncia dos
demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas
desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as
vias administrativas.

Nova Viçosa - BA, 23 de abril de 2020.

Natália Carolino Costa Pereira

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos
Decreto n° 563/2018
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO (MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO)
MEMORIAL DESCRITIVO ESCOLA AILTON MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BAHIA
1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Será fixada em local determinado pela fiscalização placa de obra em chapa metálica, nas dimensões de 2,40 x1,50 m,
conforme modelo da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa.

2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Demolir as alvenarias apontadas no projeto, no horário adequado conforme combinado, carregar, transportar e

descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou
volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em
queda livre de qualquer material.

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Deverá ser removido o revestimento cerâmico existente conforme local indicado no projeto.
Retirar o revestimento cerâmico inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas adequadas.
Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.
2.1.3 REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Deverá ser retirado todo o forro em Pvc existente nos locais indicados pela fiscalização, após a retirada realizar a
limpeza para receber novo forro.

2.1.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.
Serão retiradas as louças sanitárias indicadas no projeto e apresentadas a fiscalização para a destinação final.

2.1.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
As portas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida serão retirados os batentes utilizando-se ponteiros. Carregar,
transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra.

2.1.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
As janelas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida serão retirados os batentes utilizando-se ponteiros.
Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra.
2.1.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

O serviço a ser executado é de fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços: a carga mecanizada e o descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho em áreas
apropriadas.

A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução n°
307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR
15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

2.1.8 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A
1,0 KM

O serviço a ser executado é de fornecimento de caminhão basculaníe, com caçamba reforçada, e a mão-de-obra
necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, para distâncias superiores a 1,0
quilômetro.

Remunera também o retorno do veículo descarregado.
Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei n° 14.803, de 26 de Junho de 2008 e à Resolução CONAMA n® 307/2002
2.2

ALVENARIA

2.2.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). AF_11/2014
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Após as demolições e retirada de entulho, deverão ser executadas as alvenarias em blocos de concreto.
Peças retangulares, fabricadas com cimento, areia, pedrisco, pó de pedra e água. São blocos vazados, no sentido da
altura, com maior resistência a compressão. Em relação ao acabamento os blocos de concreto podem ser para
revestimento (mais rústico) ou aparentes. Usado em alvenaria estrutural armada. Demandam menor tempo de
assentamento e revestimento, economizando mão-de-obra, consomem menos quantidade de argamassa de

assentamento, apresentam melhor acabamento e são mais uniformes.
2.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
Toda a alvenaria será revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será
executado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.

2.2.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

lOMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
A massa única será executada nas alvenarias onde serão recebidos pintura. Terá traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia
média)e terá espessura de 10 mm.

2.2.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES.
MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). (PORCELANATO AMADEIRADO FACHADA)
Sobre o emboço deverá ser executada a regularização da parede com argamassa de cimento e areia. Os
revestimentos cerâmicos serão de 20 x 20, assentado com cimento cola, conforme especificado em planta. Nos locais

onde já existirem revestimento e necessitar reparos, o revestimento deverá ser limpado com solvente e estopa.
2.2.5 DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE
LEI 3"X3"

Será aplicada nos locais indicados no projeto, após instalação as placas deverão receber emassamento e pintura.

2.2.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
As paredes receberão revestimento de pintura acrílica com cores variadas, sobre reboco desempenado fino e
acabamento fosco.

Em média, quatro horas após a demão, pode-se aplicar a segunda demão. Verifique as indicações do fabricante na
lata, Inicie a segunda demão, pintar novamente toda a parede com os mesmos movimentos de vai-e-vem cobrindo toda

a superfície até finalizar todo o cômodo. Aplicar também a segunda demão também nos cantos, bonecas de porta e
janelas; aplicação da primeira.

2.2.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
As paredes receberão revestimento de pintura acrílica com cores variadas, sobre reboco desempenado fino e
acabamento fosco.

Em média, quatro horas após a demão, pode-se aplicar a segunda demão. Verifique as indicações do fabricante na
lata. Inicie a segunda demão, pintar novamente toda a parede com os mesmos movimentos de vai-e-vem cobrindo toda

a superfície até finalizar todo o cômodo. Aplicar também a segunda demão também nos cantos, bonecas de porta e
janelas; aplicação da primeira.
2.3

PISO

2.3.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
Será executado piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto

2.3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE
As superfícies que receberão concreto aparente serão executadas com formas plastificadas para propiciar acabamento
uniforme à peça concretada, dando o acabamento liso e regular no concreto,
2.4

ESQUADRIAS

2.4.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve

estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 8cm)
deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
Ferragens

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço.
O acabamento deverá ser cromado.

As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
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Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco.

Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados.

As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050,
serão colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas
demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

2.4.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR,
90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve

estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e aiisares (largura 8cm)
deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
Ferragens

As ferragens deverão ser de iatão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço.
O acabamento deverá ser cromado.

As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco.

Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados.
As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050,
serão colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas

demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

2.4.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve

estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e aiisares (largura 8cm)
deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
Ferragens

As ferragens deverão ser de Iatão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço.
O acabamento deverá ser cromado.

As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobioco.

Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados.
As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050,
serão colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas

demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

2.4.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser utilizada madeira de iei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve

estar bem seca. As foihas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e aiisares (largura 8cm)
deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
Ferragens

As ferragens deverão ser de Iatão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço.
O acabamento deverá ser cromado.

As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco.

Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados.
As portas internas poderão utiiizar ciiindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050,
serão coiocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas

demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.
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2.4.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER. 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA.

Janela de alumínio de correr com 2 folhas de vidro 6mm, incluso guarnição argamassa traço 1:3 (cimento: areia média
em volume), preparo manual.
Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria;
Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o
tamanho adequados;
Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente
para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria.

2.4.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. COM VIDROS,
PADRONIZADA.

Janela de alumínio de correr com 2 folhas de vidro 6mm, incluso guarnição argamassa traço 1:3 (cimento: areia média
em volume), preparo manual.
Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria;

Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o
tamanho adequados;

Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente
para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria.

2.4.7 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.
Janela de alumínio de maxim-ar de vidro 6mm, incluso guarnição argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em
volume), preparo manual.

Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria;
Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o
tamanho adequados;

Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente
para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria.
2.5

COBERTURA

2.5.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO.
As telhas deverão ser retiradas lavadas e reutilizadas.

2.5.2 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO, CAL E AREIA).
Nos ambientes que receberão revestimento cerâmico, será executado emboço traço 1:2:9, aplicado manualmente em
faces internas de paredes de ambientes, espessura de 2 cm, com execução de taliscas.

2.5.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL- SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
DANIFICADAS

As peças de madeiras danificadas serão retiradas e substituídas por peças novas.

2.5.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL -SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS
As telhas de reposição deverão ser das mesmas dimensões, tipo e qualidade das telhas existentes.

2.5.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA). VEDAÇÃO COM
ARGAMASSA ENTRE A PEÇA E A TELHA.

Será executado emboçamento da última fiada de telha cerâmica e da cumeeira com argamassa colante tipo AC-II.

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.6.1 PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETROCUTO DE PVC FLEXÍVEL
SANFONADO EMBUTIDO 0 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO
Fazem parte deste grupo os serviços de pontos de instalações elétricas de iluminação; tomadas; iluminação e
tomadas; pontos de utilização para instalação de equipamentos elétricos, tais como chuveiros e ar condicionado. Os
pontos contemplam a instalação de caixas elétricas em PVC, eletrodutos flexíveis, cabos elétricos isolados,
interruptores e/ou tomadas com suportes e espelhos, quebras de caixas, rasgos, fixações e chumbamentos.
Os serviços devem ser executados de acordo com o projeto elétrico apresentado.

2.6.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO,QUEBRA E CHUMBAMENTO(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
Fazem parte deste grupo os serviços de pontos de instalações elétricas de iluminação; tomadas; iluminação e
tomadas; pontos de utilização para instalação de equipamentos elétricos, tais como chuveiros e ar condicionado. Os
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pontos contemplam a instalação de caixas elétricas em PVC, eletrodutos flexíveis, cabos elétricos isolados,
interruptores e/ou tomadas com suportes e espelhos, quebras de caixas, rasgos, fixações e chumbamentos.
Os serviços devem ser executados de acordo com o projeto elétrico apresentado.

2.6.3 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V. CAIXA ELÉTRICA, ELETROCUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO,

Fazem parte deste grupo os serviços de pontos de instalações elétricas de iluminação: tomadas; iluminação e
tomadas; pontos de utilização para instalação de equipamentos elétricos, tais como chuveiros e ar condicionado. Os
pontos contemplam a instalação de caixas elétricas em PVC, eletrodutos flexíveis, cabos elétricos isolados,
interruptores e/ou tomadas com suportes e espelhos, quebras de caixas, rasgos, fixações e chumbamentos.
Os serviços devem ser executados de acordo com o projeto elétrico apresentado.

2.6.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Utilizado na proteção de condutores elétricos e telecomunicações e em instalações subterrâneas. Tem uma ótima
flexibilidade e alta resistência. Devem atender a NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno para
infraestruturas de cabos de energia e telecomunicações.
2.6.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

O quadro de energia elétrica será de embutir, em chapas metálica, com barramento trifásico e neutro, sendo também
dotado de trilho para 12 disjuntores e um suporte interno para a colocação do projeto elétrico atualizado, bem como o
quadro de cargas devidamente plastificado e colado internamente.

Deverá ser previsto 20% de disjuntores reservas em cada quadro de alimentação elétrica, conforme ABNT 5410

2.6.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Todos os circuitos serão individualizados com neutro próprio e sempre protegidos com disjuntores termomagnéticos
monopolares e bipolares de 10 A conforme indicado no projeto.
3.0

AREAÁ AMPLIAR

3.1.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES /SUPERESTRUTURA

3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M.
Será executada escavação manual com profundidade de até 1,30 m, a fim de possibilitar á execução do alicerce
corrido das alvenarias e sapatas. Os serviços de escavação de valas deverão obedecer, com precisão, a locação,
devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão.
3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
Deverá ser executado no fundo das valas de fundações um lastro de brita, composto de brita 3 e 4, com 3cm de
espessura, para reduzir o contato direto do concreto da fundação com o solo bem como aumentar a aderência deste
concreto ao substrato

3.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25
MM,4 UTILIZAÇÕES.
Será executado forma em tábua de madeira para concreto em fundação com reaproveitamento 4x. As tabuas devem
preparar a forma para recebimento do concreto acordo com as dimensões propostas no projeto para formação da peça
estrutural atendendo as normas.

3.1.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M^ PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA,8 UTILIZAÇÕES.
Será executado montagem de sistema de escoramento e fôrmas recuperáveis de madeira, para pilares e vigas,
formado por painéis de madeira compensada resinada, resinados de 17 mm de espessura, amortizáveis em 2
utilizações, e posterior desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. Inclusive parte proporcional de elementos
de sustentação, fixação e escoramentos necessários para a sua estabilidade e aplicação de líquido desmoldante.

3.1.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L.

A preparação do concreto deverá atender aos parâmetros definidos por norma, de maneira a atingir a resistência

mínima de 25Mpa, cabendo à fiscalização da obra, sempre que ocorrer dúvidas, solicitar provas de carga para avaliar
sua resistência e qualidade.

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto necessário, segundo
as recomendações de norma.

O agregado graúdo a ser utilizado na mistura deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e
materiais pulverulentos. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica.
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O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o Início do
lançamento, um intervalo de tempo superior à duas horas.

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não
poderá ultrapassar 2,OOm.
3.1.6 LANÇAMENTO

COM

USO

DE

BALDES. ADENSAMENTO

E

ACABAMENTO

DE

CONCRETO

EM

ESTRUTURAS

O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o
adensamento deverá obedecer a todos parâmetros de norma.
3.1.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Deverá ser executado para a fundação das valas o devido reaterro apiloado em camadas 0,20M, utilizando o material

resultante das escavações iniciais, desde que apresentem características de bom índice de compactação, devendo ser
rejeitado todo o material da camada orgânica do solo. Os trabalhos de reaterro serão executados com material

escolhido, de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm. Copiosamente molhadas
energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores.

3.1.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
As armaduras utilizadas deverão ser vergalhões de ferro tipo CA-60 (05.Omm), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-60, em conformidade com a
EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a colocação e garantir o
cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores plásticos.

3.1.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
As armaduras utilizadas deverão ser vergalhões de ferro tipo CA-50 {06.3mm), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50A, em conformidade com
a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a colocação e garantir o
cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores plásticos.

3.1.10ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
As armaduras utilizadas deverão ser vergalhões de ferro tipo CA-50 (08.Omm), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50A, em conformidade com
a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da NBR-6118,

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a colocação e garantir o
cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores plásticos.

3.1.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

As armaduras utilizadas deverão ser vergalhões de ferro tipo CA-50 (01O.Omm), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50A. em conformidade com
a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a colocação e garantir o
cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores plásticos.

3.1.12ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
As armaduras utilizadas deverão ser vergalhões de ferro tipo CA-50 {012.5mm), cortados, dobrados e colocados,
conforme especificações do projeto estrutural. Constitui-se de barras de aço de classe CA-50A, em conformidade com

a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da NBR-6118.

Em todos elementos estruturais é obrigatório a utilização espaçadores, a fim de garantir a colocação e garantir o
cobrimento da armadura, é obrigatória a utilização de espaçadores plásticos.

3.2

ALVENARIA E VEDAÇÕES

3.2.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO).
Deverão ser executadas as alvenarias em blocos de concreto.

Peças retangulares, fabricadas com cimento, areia, pedrisco, pó de pedra e água. São blocos vazados, no sentido da
altura, com maior resistência a compressão. Em relação ao acabamento os blocos de concreto podem ser para
revestimento (mais rústico) ou aparentes. Usado em alvenaria estrutural armada. Demandam menor tempo de
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assentamento a revestimento, economizando mao-de-obra, consomem menos quantidade de argamassa de

assentamento, apresentam melhor acabamento e são mais uniformes
3.2.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

Vergas para as janelas com vãos até 1.50 metros, utilizando formas de madeira serrada, concreto de fck= 20MPA e
desmoldante protetor para as formas. Todos os vãos de janelas possuirão vergas de altura compatível com o vão
(mínimo 10 cm)e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3 mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15 cm. Deverão
ultrapassar em 30 cm de cada lado do vão
3.2.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

Vergas para portas com vãos até 1,50 metros, utilizando formas de madeira serrada, concreto de fck= 20MPA e
desmoldante protetor para as formas. Todos os vãos de janelas possuirão vergas de altura compatível com o vão

(mínimo 10 cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3 mm, com estribo de 5,0 mm a cada 15 cm. Deverão
ultrapassar em 30 cm de cada lado do vão
3.2.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

Contravergas para as janelas ou janelas com vãos até 1,50 metros, utilizando formas de madeira serrada, concreto de
fck= 20MPA e desmoldante protetor para as formas. Todos os vãos de janelas possuirão vergas de altura compatível
com o vão (mínimo 10 cm)e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3 mm, com estribo de 5,0 mm a cada 15 cm.
Deverão ultrapassar em 30 cm de cada lado do vão
3.2.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

Na divisão do piso com os ambientes com piso em revestimento cerâmico será instalado soleira em granito cinza
andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante.

As seleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do granito acabado é 2cm,
portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver
assentado no nível inferior

3.2.6 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, 0/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM

Abaixo das janelas serão instalado peitoril em granito cinza andorinha, largura 17 cm, espessura 2 cm, assentada com
argamassa colante.
3.3

REVESTIMENTO

3.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
Toda a alvenaria será revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será
executado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3

3.3.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
A massa única será executada nas alvenarias onde serão recebidos pintura. Terá traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia
média) e terá espessura de 10 mm.

3.3.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS PAREDES, PARA AMBIENTE COM

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
Aplicação de emboço nas paredes, que receberão revestimento cerâmico, da edificação com argamassa traço 1:2:8

preparada com betoneira de 400 litros, quantificado conforme projeto arquitetônico e cortes.

3.3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS
Deverá ser aplicado selador acrílico em paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria,
reboco, concreto e gesso.

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir o
selador em água potável, conforme fabricante; aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

3.3.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
Deverá ser aplicado tinta acrílica, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico,
fosca, linha.

Deve-se Considera a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; observar a superfície que deve
estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir a tinta em água
potável, conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as
duas aplicações.
3.3.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
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As superfícies indicadas no projeto, receberão revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou
semi-grês de dimensões 20x20 cm, PEI-IV.
3.3

PISO

3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM

O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de colocadas as
canalizações que passam sob o piso, quando aplicável. Na execução do lastro, o concreto poderá ser executado com
betoneira convencional. Antes do lançamento do concreto do lastro, serão previamente colocadas, quando previstas,
as juntas de dilatação em ripas de madeira ou tiras de PVC.

O lançamento de concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de
réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre "mestras" niveiadoras, previamente executadas em concreto com
traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro. A superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das
réguas

3.3.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
Será executado piso cerâmico antiderrapante PEI V - 35 x 35 cm - incl. rejunte - conforme projeto

3.3.3 PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM.
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

Será executado nas áreas conforme projeto piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura
2,0cm com juntas plásticas de dilatação e preparo manual da argamassa.

3.3.4 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

Será executado piso intertravado Bloquete/ piso intertravado de concreto - modelo retangular, 20 cm x 10 cm, E = 6
cm, resistência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural; Pó de pedra; Areia media.

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base (atividades não contempladas
nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas
seguintes atividades seqüencialmente:

Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento.
A camada de assentamento é de 5 cm.

Terminada a camada de assentamento na seqüência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas
seguintes atividades:

Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço: Assentamento das peças de
concreto conforme o padrão definido no projeto; Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;

Rejuntamento, utilizando pó de pedra; Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de
assentamento. Informações Complementares: Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de
concreto para pavimentação, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.
3.4.0 COBERTURA

3.4.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÃGUAS

PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL- SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
DANIFICADAS
As telhas deverão ser retiradas lavadas e reutilizadas.

3.4.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. -SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS
As peças de madeiras danificadas serão retiradas e substituídas por peças novas.

3.4.3 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

Entre os caibros e as telhas será aplicado manta plástica revestida por película de alumínio, a instalação deve começar
sempre pela parte mais baixa da cobertura, no sentido oposto do escoamento da água. As mantas são colocadas
obedecendo ao sentido de sobreposição entre si e com o lado de alumínio virado para cima.
3.4.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO, CAL E AREIA).

Será executado emboçamento da última fiada de telha cerâmica e da cumeeira com argamassa colante tipo AC-II

3.5

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.5.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecidas e instaladas as luminárias internas em edificações.

As luminárias devem ser instaladas com suas respectivas reatores e lâmpadas.
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3.5.2 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecidas e Instaladas as luminárias internas em edificações.
As luminárias devem ser instaladas com suas respectivas reatores e lâmpadas.
3.5.3 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA
A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Deverá ser fornecidas e instaladas as luminárias internas em edificações.
As luminárias devem ser instaladas com suas respectivas reatores e lâmpadas.
3.5.4 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

Deverá ser executado caixas de passagem e derivação junto a base de cada poste a ser instalado no canteiro central,

sendo estas exclusivas para os condutores de energia elétrica e hastes de aterramento. O espaçamento entre estas
será de acordo com o projeto, as mesmas terão a seguinte dimensão 30x30x40 cm (C X L X P), esta deverá possuir

tampa em concreto com alças, dreno e brita.

3.5.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de tomada universal, 2P+T, 20A-250V, com placa e suporte p/ caixa 4"x2":

3.5.6 ELETROCUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM {1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecido e instalado Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado
em parede.

3.5.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecido e instalado Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede.

3.5.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecido e instalado Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais,
instalado em laje.

3.5.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecido e instalado Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 60 mm (2"), para circuitos terminais, instalado
em forro pvc - fornecimento e instalação.

3.5.10CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM=, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Para a alimentação elétrica interna da edificação, exclusivamente para o sistema de iluminação, deverá ser empregado
fio de cobre nu incombustivel, eletrolítico, de têmpera mole com capa plástica, para tensões nominais até 450/750V,

encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama
(BWF-B). Deve ser atendido a norma NBR 5410. Item quantificado de acordo com o projeto elétrico elaborado e as
tabelas de dimensionamento sendo utilizado nas instalações das tomadas.

3.5.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM^ ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre nu incombustivel, eletrolítico, de

têmpera mole com capa plástica, para tensões nominais até 450/750V, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis), isolado
com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70®C, antichama (BWF-B). Deve ser atendido a norma NBR 5410.
Item quantificado de acordo com o projeto elétrico elaborado e as tabelas de dimensionamento sendo utilizado nas
instalações das tomadas.

3.5.12CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM^ ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre nu incombustivel, eletrolítico, de
têmpera mole com capa plástica, para tensões nominais até 450/750 V, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis), Isolado
com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Deve ser atendido a norma NBR 5410.
3.5.13QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

O quadro de energia elétrica será de embutir, em chapas metálica, com barramento trifásico e neutro, sendo também
dotado de trilho para 12 disjuntores e um suporte interno para a colocação do projeto elétrico atualizado, bem como o
quadro de cargas devidamente plastificado e colado internamente.
Deverá ser previsto 20% de disjuntores reservas em cada quadro de alimentação elétrica, conforme ABNT 5410

3.5.14DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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Todos os circuitos serão Individualizados com neutro próprio e sempre protegidos com disjuntores termomagnétlcos
monopoiares e bipolares de 10 A conforme indicado no projeto.

3.5.15DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Todos os circuitos serão individualizados com neutro próprio e sempre protegidos com disjuntores termomagnétlcos
monopoiares e bipolares de 16 A conforme indicado no projeto.

3.5.16DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Todos os circuitos serão individualizados com neutro próprio e sempre protegidos com disjuntores termomagnétlcos

monopoiares e bipolares de 20 A conforme indicado no projeto.
3.5.17DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO

NEMA (AMERICANO) 125 A

150A 240V.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Todos os circuitos serão individualizados com neutro próprio e sempre protegidos com disjuntores termomagnétlcos
monopoiares e bipolares de 125 a 150A conforme indicado no projeto.
3.5.18DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Todos os circuitos serão individualizados com neutro próprio e sempre protegidos com disjuntores termomagnétlcos
monopoiares e bipolares de 60 a 100A conforme indicado no projeto.

3.5.19DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Todos os circuitos serão individualizados com neutro próprio e sempre protegidos com disjuntores termomagnétlcos
monopoiares e bipolares de 10® conforme indicado no projeto.

3.5.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.5.9.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA.

3.5.9.2

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

Deverá ser fornecido e instalado Tanque em Polietileno 500 litros, inclusive as conexões e acessórios.

3.5.9.3

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS. COM ACESSÓRIOS

Deverá ser fornecido e instalado Tanque em Polietileno 1000 litros, inclusive as conexões e acessórios.

3.5.9.4
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Tubulação de PVC, soldável de diâmetro de 15 mm instalado e quantificado conforme o projeto hidráulico elaborado

3.5.9.5
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL OU RAMALDE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
Tubulação de PVC, soldável de diâmetro de 20 mm instalado e quantificado conforme o projeto hidráulico elaborado

3.5.9.6
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL OU RAMALDE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS.
Tubulação de PVC, soldável de diâmetro de 25 mm instalado e quantificado conforme o projeto hidráulico elaborado

3.5.9.7

LAVATÕRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 EM PLÁSTICO E TORNEIRA

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Os lavatórios serão do tipo suspenso (sem coluna) de 40 x 30 cm, aproximadamente, de primeira qualidade, fixados
com buchas de nylon tamanho S-8 e parafusos metálicos. Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico
elaborado.

3.5.9.8
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Tubulação de PVC,soldável de diâmetro de 25 mm instalado e quantificado conforme o projeto hidráulico elaborado
3.5.9.9
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
Tubulação de PVC,soldável de diâmetro de 25 mm instalado e quantificado conforme o projeto hidráulico elaborado
3.5.9.10

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Joelho para fazer uma curva em 45°, de PVC, diâmetro de 25 mm. Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico
elaborado

3.5.9.11
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
Bancada de granito de 1,50x0,60 m com cuba, torneira e acessórios para a instalação na cozinha
Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico elaborado.
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3.5.9.12
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Tanque de mármore sintético com coluna, torneira e acessórios para a instalação no local Indicado no projeto.

Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico elaborado.
3.5.9.13

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM. DIM 3.45X0.60, COM

01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA
7 CM, ASSENTADA.

Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico elaborado.

3.6

INSTALAÇÕES SANITARIAS

3.6.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
Vaso sanitário em louça branca para o banheiro de acessibilidade atendendo aos cadeirantes. Deve atender a ABNT

NBR 5090, específica para a acessibilidade de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.

3.6.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
Vaso sanitário em louça branca para o banheiro.
Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico elaborado.
3.6.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Tubulação de PVC rígido branco de diâmetro de 50 mm instalado e quantificado conforme o projeto hidro sanitário
elaborado.

3.6.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Tubulação de PVC rígido branco de diâmetro de 100 mm instalado e quantificado conforme o projeto hidro sanitário
elaborado.

3.6.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Joelho para fazer uma curva em 45°, de PVC, diâmetro de 50 mm. Está quantificado de acordo com o projeto hidro
sanitário elaborado.

3.6.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Joelho para fazer uma curva em 90°, de PVC, diâmetro de 50 mm. Está quantificado de acordo com o projeto hidro
sanitário elaborado.

3.6.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Joelho para fazer uma curva em 45°, de PVC, diâmetro de 100 mm. Está quantificado de acordo com o projeto hidro
sanitário elaborado.

3.6.8 TE, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

Será utilizado um TÉ rígido branco, de PVC, de diâmetro de 100x100 mm, para criar uma derivação da tubulação.
Está quantificado de acordo com o projeto hidro sanitário elaborado.

3.6.9 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Será fornecida e aplicada Caixa sifonada com grelha CSG: Em PVC 100x100x50mm, conforme a situação, com fecho
hídrico de 5cm e grelha de alumínio,

3.6.10TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES).
Instalado conforme o projeto sanitário elaborado.
4.0

COBERTURA DE QUADRA

4.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÜSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.
Considera-se a execução de tesoura em aço para sustentação das telhas metálicas

a serem executadas na obra.

Conforme projeto apresentado.
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