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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.
5.2
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.

5.3

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

5.4

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 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
5.5

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 soleiras 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.
5.6
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.
Abaixo das janelas serão instalado peitoril em granito cinza andorinha, largura 17 cm,
espessura 2 cm, assentada com argamassa colante.
5.7
Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação.
As divisórias utilizadas nos boxes localizados nos boxes para mictório deverão ser em

granito cinza andorinha polido, e=3cm, h=110cm, serão instaladas depois da aplicação dos
revestimentos cerâmicos de piso e parede, evitando o corte destas peças, não será aceito
nenhum tipo de emenda na divisória, devendo esta ser formada por uma peça única de
granito.
6.0

REVESTIMENTOS
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6.1

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.

6.2

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. AF_06/2014(TETO)
Toda área do teto será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O
chapisco será executado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.

6.3

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 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS.

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

6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM
PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE SM^ E 10M^ ESPESSURA DE 1,0CM.
AF_06/2014.(INTERNAS)

O local a ser aplicado o gesso deve estar limpo, isento de pregos, arame, aço e qualquer
incrustaçâo que possam ocasionar falhas na aplicação.
As paredes devem estar aprumadas e alinhadas, evitar ondulações.
Deve-se utilizar 36 litros de água para cada 40kh de gesso.

6.5

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, 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 20 mm.

6.6

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.
6.7
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO

Massa niveladora monocomponente à base de óleo , para uso interno , em conformidade à
NBR 15348:2006; Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).
Execução: Considerado o esforço de iixamento da massa para uniformização da superfície;
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor
antes de qualquer aplicação; Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme
fabricante; Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado; Aguardar a secagem final para efetuar o Iixamento final e remoção do
pó.
6.8

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS

Aplicação manual de pintura com tinta óleo em Paredes, duas demãos.

6.9
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM
PRESENÇA DE VÃOS(INTERNO)
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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.

6.10 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM
PRESENÇA DE VÃOS(EXTERNO)
Deverá ser aplicado Selador acrílico em paredes 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.

6.11
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM
PRESENÇA DE VÃOS(TETO)
Deverá ser aplicado selador acrílico nos tetos - 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.

6.12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA AMBIENTES, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS
TIPO GRÉS 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.
7.0

7.1

PISO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM

ÃREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).
Deverá ser executado nas ares que receberão revestimento cerâmico para piso um lastro de
concreto, 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.

7.2
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.
8.0

COBERTURA
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FABRICAÇAO E INSTALAÇAO

DE

MEIA TESOURA

DE

MADEIRA

NÃO

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO IÇAMENTO.

Considera-se a execução de tesoura em madeira para sustentação das telhas cerâmicas a
serem executadas na obra. Conforme projeto apresentado.

8.2

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.

8.3

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,

COM MAIS DE 2 A GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
Deverá ser utilizado Telha cerâmica do tipo portuguesa com rendimento de 16 telhas/m^;
considerou-se inclinação do telhado de 30%;

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPTs necessários,
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de
cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão
romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); Em cada pilha de telhas disposta sobre
o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores
deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento; Antes do início dos serviços de telhamento
devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio,
terças, caibros, elementos de contraventamento e outros.

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à
projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na
linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm; A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo
beirai até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beirai deve ser
ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na

linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas
linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à
espessura de duas ripas; No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas
devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado; Na colocação das telhas,
manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10 cm; Telhas e peças complementares com
fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização
devem ser expurgadas; Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e
eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de
disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças
não supere 5 ou 6 cm.

8.4

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

Deverá ser utilizado Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,1 Cm.

Esse insumo pode ser substituído por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos
diferentes (1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que o insumo esteja em m^; Parafuso
galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira.
Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica; considerouse inclinação do telhado de 10%; considerou-se recobrimento lateral de % de onda para
cálculo de consumo de materiais.
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Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPTs necessários,
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de
cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; Os montadores deverão caminhar sobre
tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam
seu escorregamento; Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser
conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de
contraventamento e outros.

Considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento

transversal especificado (14cm, 20cm etc); Perfurar as telhas com brecas apropriadas, a
uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha; Fixar as telhas utilizando os

dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos
galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do
fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado
aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento; Telhas e peças

^

complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela
respectiva normalização não devem ser utilizadas.

8.6
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ
DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
As telhas deverão ser retiradas lavadas e reutilizadas.

8.8

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NIJMERO 24, CORTE DE 25 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Execução de rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, inclusive
transporte vertical.
8.9

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Tubulação de PVC rígido branco de diâmetro de 100 mm instalado e quantificado conforme
o projeto hidro sanitário elaborado.
9.0

ESQUADRIAS

9.1

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.

9.2

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

9.3

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.

9.4
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR. 60X21OCM, 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 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, magnésío 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.

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

9.5

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
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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.

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.

9.6
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 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.

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.

9.7

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO POPULAR, 90X21OCM, 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 alisares (largura 8cm)deverão ser
fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
Ferragens
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As ferragens deverão ser de latào 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.
9.8

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

As ferragens para esquadrias deverão ser precisas no funcionamento e de acabamento
perfeito.

As dobradiças das portas serão em ferro, 3 (três) unidades por porta, dimensões de
3,5"x3,5", para portas externas e internas.

A instalação das ferragens deverá ser realizada de modo que os rebaixos ou encaixes para
as dobradiças, fechaduras, chapas e outros componentes tenham a conformação das
ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros
meios de ajuste.

O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.
9.9

FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE

Ferrolho galvanizado com fio redondo 0=1/2", barra chata de espessura 1/4" e porta
cadeado.

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1
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.

10.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,
CAIXA ELÉTRICA, ELETROCUTO, 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 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.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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10.3

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTO, 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.
10.4

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTO, 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.

10.5

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 atendera NBR 15715 -

Sistemas de dutos corrugados de polietileno para infraestruturas de cabos de energia e
telecomunicações.

10.6 CABO 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 incombustível, 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 (BWFB). 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.

10.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 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 incombustível, 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 (BWFB). 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

10.8 CABO 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
incombustível, 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.

10.9

REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecido e instalado Refletor de alumínio com lâmpada 125w, conforme indicado
no projeto.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone:(73) 3208-1124 E-mall: rdc8350@t;inail.com - CNPJ n" 13.761.531/0001-49

P A S rUTU »Â

OI

HDV^
10.10 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecido e instalado luminária Plafon de sobrepor com lâmpada led, conforme
indicado no projeto
10.11 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

10.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A30A 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.

11.0
11.1

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

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

11.2 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA

Será fornecido e instalado Tubo, PVC, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água
de acordo com projeto hidrossanitários.
Estão inclusos nestes serviços todas as conexões, corte e fixação necessária para a
implantação da rede de água fria.

11.3 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.
11.4
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE

CONEXÕES, ROSCÁVEL. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
Para instalação da rede água fria serão necessários o fornecimento e instalação de registro
de gaveta bruto, latão, roscavél
com acabamento canopla cromados. Fornecimento e
instalação de registro de gaveta bruto, latão.
Todos os detalhamentos dos registros para instalação de rede de agua fria estarão
especificados em projeto hidrossanitário.

11.5 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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Para instalação da rede água fria serão necessários o fornecimento e instalação de registro
de gaveta bruto, latão, roscavél
com acabamento canopla cromados. Fornecimento e
instalação de registro de pressão bruto, latão.
Todos os detalhamentos dos registros para instalação de rede de água fria estarão
especificados em projeto hidrossanitário.
11.6
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 100 MM
Para instalação da rede esgoto 0 100 MM, será fornecido e instalado tubos de PVC, série
normal para ramal de descarga e ramal de esgoto sanitário. Nos serviços de instalação de
tubos, estão inclusos todas as conexões, corte e fixação necessárias para execução do
mesmo. Os diâmetros dos tubos PVC estão inclusos em projeto hidrossanitário.
11.7
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 040 MM
Para instalação da rede esgoto 0 40 MM, será fornecido e instalado tubos de PVC, série
normal para ramal de descarga e ramal de esgoto sanitário. Nos serviços de instalação de
tubos, estão inclusos todas as conexões, corte e fixação necessárias para execução do
mesmo. Os diâmetros dos tubos PVC estão inclusos em projeto hidrossanitário.
11.8
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM
Para instalação da rede esgoto 0 50 MM, será fornecido e instalado tubos de PVC, série
normal para ramal de descarga e ramal de esgoto sanitário. Nos serviços de instalação de
tubos, estão inclusos todas as conexões, corte e fixação necessárias para execução do
mesmo. Os diâmetros dos tubos PVC estão inclusos em projeto hidrossanitário.
11.9
TUOB 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.
11.10

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
Tubulação de PVC rígido branco de diâmetro de 50 mm instalado e quantificado conforme o
projeto hidro sanitário elaborado.
11.11

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
Tubulação de PVC rígido branco de diâmetro de 50 mm instalado e quantificado conforme o
projeto hidro sanitário elaborado.

11.12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA
H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Nos ambientes geradores de esgoto sanitário do Centro de controle do aterro, como
sanitários e cozinha, cada ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário,
seguindo este até a primeira caixa de passagem mais próxima, quando então será
constituída a rede externa que se estenderá até a caixa de inspeção, antes do lançamento
no sistema de tratamento dos efluentes finais do esgoto doméstico.

11.13 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,4 M
Instalação de caixa de gordura circular responsável por acumular a gordura que sai da pia
da cozinha, impedindo que ela vá para a rede de esgoto. A caixa de gordura será de PVC,
com diâmetro de 0,40 m.

11.14 LAVATÓRIO 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.
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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.

11.15 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço.
A execução desse tipo de fossa séptica começa pela escavação do buraco onde a fossa vai
ficar enterrada no terreno.

A Fossa séptica a ser utilizada será alvenaria de tijolo cerâmico maciço, com dimensões
indicadas no projeto.
Será revestida internamente com barra lisa. com tampa em concreto armado com espessura
de 8cm. O fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de 5
cm de concreto magro, malha de ferro de diâmetro 4,2mm a cada 20 cm.
As paredes são feitas com tijolo maciço, ou cerâmico, ou com bloco de concreto.
Durante a execução da alvenaria, já devem ser colocados ou tubos de entrada e saída da
fossa (tubos 100 mm), e deixadas ranhuras para encaixe das placas de separação das
câmaras, caso de fossa retangular.
As paredes internas da fossa devem ser revestidas com argamassa.
Na fossa séptica retangular a separação das câmaras (chicanas), e a tampa da fossa são
feitas com placas pré-moldadas de concreto. Para a separação das câmaras são
necessárias cinco placas: duas de entrada e três de saída. Essas placas têm quatro
centímetros de espessura e a armadura em forma de tela.

A tampa é subdividida em placas, para facilitar a sua execução e remoção durante os
serviços de limpeza e manutenção, as quais possuem 5 cm de espessura com armação feita
em forma de tela.

12.0

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

12.1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e assentamento de lavatório suspenso de louça branca com todos seus
acessórios para o funcionamento, padrão popular, estes devem atender aos requisitos para
acessibilidade.

12.2
CHUVEIRO
ELETRICO
COMUM
CORPO
PLÁSTICO
TIPO
DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecido e instalado nos locais indicados no projeto.
12.3
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO
mínimo 3 CM.

Deverá ser executados nos sanitários com bacia sanitária específica para estes usuários,
bem como barras de apoio nas paredes.

12.4

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,

incluso ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

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.
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de
uma caixa de gordura na área de serviço coberta, todas as peças em material de PVC da
marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensões mínimas de 150 x 185 mm e saídas de 50 a 75
mm, com caixilhos, grelhas metálicas e sistema de fecho hídrico.
12.6
TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Deverá ser fornecida e colocada nos locais indicados no projeto.
12.6
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02
cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive
rodopia 7 cm, assentada.
Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico elaborado.

12.7 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.
12.8
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm. dim 1.60x0.60, com 02
cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive
rodopia 7 cm, assentada
Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico elaborado.
12.9
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.
12.10 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
Está quantificado de acordo com o projeto hidráulico elaborado.
12.11 Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular
Será fornecido e assentado de acordo com as bacias sanitárias projetadas.
13.0

FACHADA

13.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M.

Será executada escavação manual com profundidade de até 1,30 m, a fim de possibilitar a
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.

13.2

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos,
será executado o lastro de contrapiso, com impermeabillzante e 8 (oito) centímetros de
espessura. O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto
mínimo de 350 kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e

SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 - ÃGUA); com resistência mínima a compressão de 250
Kgf/cm2.
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13.3

COMPOSIÇÃO
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REPRESENTATIVA) DE

ALVENARIA

DE

BLOCOS

DE

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,(ESPESSURA 14 CM). FBK = 4,5 MPA
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.

13.4

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.

13.5
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.
13.6

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO

13.7 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- REQUADRO DO MURO

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
13.8
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.
A grade será formada por perfis em metalon de seção 10 x 10 cm, pintados com tinta
esmalte sintético na cor azul,(conforme projeto).

13.9

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM

PANOS CEGOS DE FACHADA

Antes de iniciar a aplicação, as paredes devem estar limpas e livres de óleos, graxas, etc; O
piso deve estar forrado e protegido para evitar respingos e manchas resultantes da
aplicação; Portas, janelas, rodapés devem ser protegidos com fita adesiva, tipo fita crepe.
Com o auxílio da desempenadeira metálica lisa aplica-se a textura de cima para baixo e dos
bordos para o meio, da mesma maneira que se aplica a massa corrida. O efeito da textura
deve ser dado com ela ainda fresca, logo após sua aplicação.
14.0

SERVIÇOS ADICIONAIS

14.1

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

Este serviço consiste no enchimento das cavas, abertas para fundação corrida, com pedras
ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de
cimento e areia grossa no traço 1:4.
As pedras ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento de
argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale
ao nível do terreno;
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