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Memorial Descritivo e Normas Técnicas Gerais 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE, COPA/COZINHA COM ÁREA 
DE SERVIÇO  

Local: MUNICIPIO DE JURUTI - PA 

 

I - PRELIMINARES 
 

1 - Objetivo  
 

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que presidirão o 
desenvolvimento da execução da obra referente à REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE, 
COPA/COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO, localizado na TRAV. LAURO SODRÉ, ZONA URBANA DO 
MUNICIPIO DE JURUTI - PA, fixando as obrigações da CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, E A 
EMPRESA CONTRATADA, com prazo de execução de 90 dias, sempre representado pela execução. 
 
2 - Definições: 
 

Devem se considerar durante o processo de execução: 
 

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução para Obras e 
Edifícios Públicos. 

 
b) As presentes Especificações Técnicas, juntamente com os desenhos e respectivos detalhes, a 

planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro. 
 

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT. 
 

d) Regulamentos, especificações e recomendações da REDE CELPA, TELEMAR e CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR. 

 
3 - Visita Técnica: 
 

Inspecionar o local e o logradouro, onde a obra será executada, antes do inicio da obra, para que 
verifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando suas particularidades, assim 
como a relação entre energia e abastecimento. 
  
4 - Dos Acidentes de Trabalho: 
 

A CONTRATADA será responsável pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, 
em companhia idônea.  

 
II - PROJETOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE: 

 
1. Descrição do Projeto: 

 
Os serviços a executar são os constantes das especificações do presente caderno e se referem 

ao(s) projeto(s) relacionado(s), que serão fornecidos pela CONTRATANTE: Projeto arquitetônico, planilha 
orçamentaria, cronograma físico financeiro, BDI e memorial descritivo. 

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

sem o prévio consentimento formal do setor técnico da CONTRATANTE. 
 

lll - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. FISCALIZAÇÃO 
/ 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela CONTRATANTE. 
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Cabe ao FISCAL, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos 
informativos. 
 
lV - SERVIÇOS 
 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1 - Instalação Provisória 
 

A obra será dotada de todas as instalações destinadas ao seu perfeito funcionamento, tais como: 
depósito, andaimes, ligações provisórias de água e esgoto, luz e força, ficando a empresa responsável 
também, pelo pagamento do consumo mensal das mesmas, caso seja necessário. 
 
1.2 -  Placa da Obra 
 

Será colocada em local indicado pela CONTRATANTE, constituída de chapa de ferro galvanizado n. 
º 26, com acabamento em tinta a óleo sobre fundo antióxido cromado de zinco, fixada em estrutura de 
madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensão fornecida pelo CREA - PA 
 
1.3 -  Locação da Obra 
 

As locações deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro 
das edificações, devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução, obedecendo 
rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis. Na impossibilidade de executar o nível conforme 
informado em planta, deverá ser comunicado ao engenheiro para o devido acompanhamento, conforme as 
especificidades da topografia existente. 
 
 
2 - MOVIMENTO DE TERRA 
 
2.1 -  Escavações 

 
As cavas para fundações, caixas e tubulações, poderão ser executadas manualmente, devendo o 

material remanescente ser reutilizado na composição dos aterros apiloados ou retirado para local a ser 
determinado. 

 
Nas escavações necessárias à execução da obra, tomar as máximas cautelas e precauções quanto 

aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que 
se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na execução 
dos serviços. 

 
 

2.2 -  Aterro 
 

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material de boa qualidade, do tipo arenoso, 
sem matéria orgânica em camadas sucessivas de 20,00cm, devidamente molhadas e apiloadas, manual 
ou mecanicamente, devendo ser executado após a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 

 
Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo, a fim 

de garantir perfeita compactação do aterro. 
 
O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, será 

aproveitado para aterrar as áreas que dele necessitem.  
 

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão aterradas e 
regularizadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das águas 
superficiais. 

 
3 - FUNDAÇÃO 
 

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA, pela 
estabilidade das mesmas e da obra. 
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Os serviços das fundações só poderão ser iniciados após a aprovação da locação da obra pelo 

engenheiro. 
 
No caso de fundações profundas, deverá ser efetuado a compatibilização do projeto de fundação, 

com o projeto estrutural, a fim de verificar as sessões e dimensionamentos de pilares e vigas, constantes 
no projeto estrutural e de fundações. 

 
3.1 – Fundação Corrida 

 
Após o arrasamento das valas de fundação, conforme projeto de fundação, será executado concreto 

ciclópico com pedra preta argamassada no traço 1:8 de cimento e areia. 
 
3.2 - Lastro de Concreto Magro 
 

Antes da execução do concreto armado, será preparado um lastro de concreto magro com seixo, no 
traço 1:4:8, com espessura média de 10,00cm e ultrapassando na largura no máximo 10,00cm a peça de 
concreto que suportará. 
 
3.3 - Concreto Armado 
 

As fundações diretas constituídas de sapatas, pilaretes e cintas em concreto armado, fkc = 25MPa, 
devendo obedecer as recomendações para a execução de concreto armado contidas nestas 
Especificações. 

 
Antes do lançamento da argamassa, as cavas e as formas deverão ser cuidadosamente limpas, 

isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos carreados por chuvas, etc. 
 
No caso de existir água dentro das cavas, deverá haver o esgotamento total, não sendo permitido a 

concretagem antes dessa providência. 
 
 

4 - ESTRUTURA 
 
4.1 - Concreto Armado 
 

Deverá obedecer a prescrição das Normas da ABNT, aplicáveis ao caso e as sessões e 
especificações do projeto de estrutura e fundação. 

 
Obedecerá as características do projeto de arquitetura quanto a sua forma, peculiaridades e 

especificações. 
 
A estrutura de concreto armado do prédio consiste basicamente na execução de pilares, vigas e 

percintas sobre as paredes de alvenaria, e na sua execução deverá ser considerado o que segue: 
 
a) O traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que deverá ser 

de no mínimo 25 MPa; 
 
b) O preparo do concreto deverá ser mecânico e seu adensamento será feito por meio de 

vibradores mecânicos, convenientemente aplicados. 
 
c) As formas serão de madeira comum, perfeitamente escorada, ajustada e contraventadas, a 

fim de evitar deslocamentos quando do lançamento do concreto. 
 
d) A execução do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloração e regularidade de 

superfície. 
 
e) A retirada das formas deverá ser feita com cuidado necessário, a fim de evitar choques que 

comprometam as peças concretadas, só podendo ocorrer após a cura do concreto. 
 
Observações 
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a) Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a 
evitar eventuais fugas de pasta. 

 
b) Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da 

forma, para facilitar a limpeza. 
 
c) As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de 

emassamento do concreto. 
 
d) O adensamento deverá ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da 

forma. 
 
e) Serão adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar 

vazios ao seu redor, nem dificultar a aderência com o concreto. 
 
f) A desmoldagem das formas e escoramentos deverá obedecer a NBR-6118 (NB-1), devendo-

se atentar para os prazos recomendados: 
 
- Faces laterais: 03 dias 
- Faces inferiores: 14 dias 
- Faces inferiores s/ pontalete: 21 dias 
 
g) Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviços, deverão estar 

dispostas de modo a não provocarem deslocamento das armaduras. 
 
h) A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, devendo obedecer a distância 

mínima prevista pela NBR-6118 (NB1). 
 
i) Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera, 

devendo antes do reinicio da concretagem, estarem perfeitamente limpas. 
 
j) O dimensionamento das formas deverá ser feito de forma a evitar possíveis deformações 

devido a fatores ambientais. 
 
k) A retirada das formas e do escoramento, só poderá ser feita após a cura do concreto 
 
Observação: A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 

CONTRATANTE. 
 

5 - PAREDES E PAINÉIS 
 
5.1 - Alvenaria de Tijolo 
 

As paredes em alvenaria de tijolo serão erguidas a cutelo, com tijolo cerâmico de 06 furos, 
assentados com argamassa no traço 1:5:1 (cimento, areia e barro ou aditivo ligante de fabricação 
industrial), obedecendo às dimensões e alinhamento indicados no projeto arquitetônico. 

 
O tijolo deverá ser assentado formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumado. A 

espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,5cm, ficando regularmente colocadas em linha 
horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

 
Deverão ser colocados tacos de madeira de lei com 2,50cm de espessura, previamente imunizadas, 

para fixação posterior das esquadrias de madeira. 
 

Sobre os vãos das portas e janelas, deverão ser usadas vergas de concreto armado, 
convenientemente dimensionadas com o mínimo de 20cm de apoio para cada lado. 

 
As paredes de vedação sem função estrutural serão encunhadas nas vigas, com tijolos dispostos 

obliquamente. Esse respaldo só poderá ser executado depois de decorridos pelo menos 08 (oito) dias 
após a execução de cada pano de parede. 

 
Antes da execução do revestimento, deverá ser feito o encaliçamento com argamassa 1:5 (cimento 

e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de concreto que contornam a parede. 
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As reentrâncias, maiores que 40mm, deverão ser preenchidas com cacos de tijolo e argamassa 1:5 

(cimento e areia). 
 
 
 
 

6 -  COBERTURA 
 

A estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou similar, não devendo apresentar 
emendas, rachaduras ou lascas. Cobrimento - a cobertura será executada com telha galvalume tipo 
trapézio, as cumeeiras deverão ser da mesma telha. 
 
 

7 -  IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS 
 
7.1 -  Imunização 

 
Toda a madeira a ser empregada na obra deverá ser de primeira qualidade, estar seca, receber um 

tratamento de imunização, através de imersão em produto tipo Carbolineum ou outro fabricante de igual 
especificação técnica, contra fungos e insetos. 

 
Observação: A imunização de madeira, através do método de imersão, não poderá se realizada 

dentro do canteiro de obras. Essa madeira deverá entrar na obra imunizada e seca, onde será disposta 
uniformemente sobre o piso protegido antecipadamente com lona plástica. 

 
 
8 -  ESQUADRIAS 
 

Os serviços de esquadrias em geral receberão acabamento em pintura envernizada com verniz 
marítimo SOUGARD PLUS em duas demãos (exceto quando forem em alumínio) na cor natural 
(constantes da paginação de pintura, fornecidos pela FISCALIZAÇÃO), e deverão ser executados de 
acordo com as dimensões e especificações determinadas no projeto arquitetônico, ou quando ilegíveis, 
verificar especificação com o autor do projeto. 
 
8.1 -  Porta de Madeira 
 

As portas de madeira serão executadas em madeira maciça de lei de primeira qualidade, deverão 
estar secas, do tipo Muiracatiara, com 3,00cm de espessura e de acordo com as vistas das fachadas e 
dimensões contidas no projeto arquitetônico ou quando não especificadas, verificar padrão com o autor do 
projeto. 

 
Os caixilhos das portas de madeira serão da mesma madeira, do tipo aduela e alizar com 

dimensões mínimas de 7,50 x 1,00cm. As folhas terão couçoeiras com 12,00cm de largura e pinazios com 
10,00cm de largura, sendo que o último pinazio terá 15,00cm de largura. 

 
Observações 
 
a) Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. 
 
b) A madeira maciça a ser utilizada em sua confecção será seca, isenta de brocas, fendas 

ou outros defeitos que comprometam a sua resistência, não sendo aceitas as peças que 
apresentarem sinais de empenamento. 

 
Para fixação de esquadrias de madeira serão empregados tacos em madeira de lei, 

embutidos na espessura de alvenaria. Esses tacos serão previamente imersos em imunizantes do 
tipo Carbolineum e fixados com espaçamento máximo de 0,80cm. 

 
8.2 -  Janelas e Balancins de Alumínio e Vidro temperado 
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As janelas serão executadas em alumínio, de correr, com almofadas de fechamento em vidro 
temperado de 6mm, de acordo com as vistas das fachadas e dimensões contidas no projeto arquitetônico 
ou quando não especificadas, verificar com o autor do projeto. 
 

 
8.3 -  Esquadrias Metálicas / Grades de fechamento 

 
As grades de ferro e/ou metalon deverão obedecer aos locais, dimensões e bitolas definidas no 

projeto de arquitetura, ou quando não especificadas, verificar com o autor do projeto.  

As grades de ferro deverão ser previamente lixadas e receber tratamento anticorrosivo. 
As grades em metalon deverão ser de parede dupla, de melhor resistência, devidamente soldadas 

para impedir quaisquer penetração de líquidos que favoreçam a corrosão do metalon. Deverão ser 
previamente lixadas e receber tratamento anticorrosivo. 

 
Os portões deverão obedecer aos locais, dimensões e bitolas definidas no projeto de arquitetura , 

ou quando não especificadas, verificar com o autor do projeto. 

 
  Os portões de ferro deverão ser previamente lixados e receber tratamento anticorrosivo, tipo 

Ferrolack de igual equivalência técnica. 
 

  
9 -  FERRAGENS 
 

Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela Organização Religiosa. As 
grades e portões de ferro deverão ser executados de acordo com as vistas das fachadas, dimensões e 
bitolas contidas no projeto de arquitetura, ou quando não especificadas, verificar com o autor do projeto. 

 
a) Todas as ferragens para as esquadrias de madeira serão obrigatoriamente de latão cromados, 

de primeira qualidade do tipo “ALIANÇA”, ”SOPRANO”, “3F” ou de igual equivalência técnica. 
 
b) As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta 

do alça e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas.  As chaves 
deverão ser fornecidas em duplicata. 

 
c) As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser do tipo “Livre-Ocupado”, de embutir com 

espelho , com puxador de apoio dos dois lados da porta, do tipo cromado. 
 
d) As dobradiças serão de metal cromado  “ALIANÇA” ou “PAPAIZ”, do tipo reforçado, com anel 

de 3 ½”x3” e serão no mínimo de 03 (três) unidades por folha. 
 
10 - REVESTIMENTOS 
 
10.1 -  Chapisco 
 

Toda a parede de alvenaria interna e externa, bem como as superfícies de concreto armado serão 
chapiscadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia). 

 
As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes do chapisco. 

 
10.2 -  Emboço 
  

O emboço será executado com argamassa no traço 1:5:1 (cimento, areia e barro ou aditivo ligante 
de fabricação industrial), e será aplicado nas paredes que receberão acabamento em cerâmica.  

 
 O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e 

depois de embutidos e testadas todas as canalizações que por ele deverão passar, bem como a 
colocação dos caixilhos. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua 
perfeita aderência.  A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 20mm. 

 
 Antes de iniciar o emboço, as superfícies deverão ser limpas, para eliminação de gorduras e 

eventuais vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc) e abundantemente molhadas para evitar absorção 
repentina de água e argamassa, mas nunca exageradamente, pois poderá provocar o “escorrimento” da 
mesma argamassa. 
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As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados 

e nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guias para apoio e deslize das 
réguas de madeira. 

 
As guias serão construídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e inferiores 

da parede por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser executadas as faixas verticais 
afastadas de 1,00m a 2,00m, destinados a servir de referência. 
  

Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher. A 
parede deverá ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentos 
horizontais de baixo para cima, de modo que a superfície fique regularizada, sendo recolhido o excesso de 
argamassa que vai se depositar na régua e recolocado no caixão para reemprego imediato.  

 
A altura considerada para o emboco das salas de aula, quando especificadas o revestimento 

cerâmicos será de 1,50m e na cozinha e banheiros, ser’a considerada a altura de 2,00m.   
  
10.3 -  Reboco 
 

Todas as paredes internas e externas e superfícies em concreto armado, que não serão revestidas 
com cerâmica, serão revestidas com reboco paulista com argamassa no traço 1:5:1 (cimento, areia fina e 
barro ou aditivo ligante de fabricação industrial). 

 
As paredes antes do início do reboco, deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, 

concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  A espessura do reboco 
deverá ter o máximo de 20mm. 

  
Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à desempenadeira de 

aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 
 

10.4 -  Revestimento Cerâmico 
 

As superfícies indicadas no projeto arquitetônico receberão revestimento em cerâmica, PEI-III, de 
primeira qualidade, tipo “A”, até a altura indicada no projeto arquitetônico. 

 
O assentamento será sobre emboço fartamente molhado e executado por pessoal especializado, no 

traço 1:5:1 (cimento, areia fina e barro ou aditivo ligante de fabricação industrial), através de argamassa 
industrializada tipo cimentocola ACIII – fabricante QUARTIZOLIT. 

 
O assentamento será feito de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, com 

rejuntamento de 3 mm ,conforme recomendações do fabricante. As peças a serem assentadas com juntas 
alinhadas no sentido horizontal e vertical. 

As peças de cerâmicas cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelhos, assim como 
arremates, deverão ser regulares e não apresentarem emendas.  

 
As cerâmicas antes do assentamento deverão ser cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra, 

tendo que apresentar coloração uniforme no conjunto, sendo rejeitadas todas as peças que apresentarem 
defeito de superfície, coloração, bitola ou empeno. 

 
O Rejuntamento das cerâmicas devera ser executado na cor a definir, fabricante QUARTIZOLIT, 

conforme as instruções do fabricante. 
 

11 -  RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS 
 
11.1 -  Rodapé 
 

Os rodapés serão da cerâmica do piso com 8,00cm de altura, assentes com cimentocola ACIII – 
fabricante QUARTIZOLIT. 

 
11.2 -  Soleiras 
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As soleiras serão de GRANITO com 2,00cm de espessura. O assentamento será feito com 
argamassa no traço 1:3 (cimento e areia). As peças sempre que possível, deverão ser inteiras, devendo, 
caso as dimensões não permitam as juntas situadas no centro, polidas e isentas de caronchos. 

 
As soleiras deverão, caso necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis ao 

seu funcionamento. 
 
Serão colocadas soleiras em todas as portas (internas e externas) e entre pisos com diferenças de 

nível. 
 
12 -  PISOS 

 
Todos os pisos, com exceção dos cimentados, antes da pavimentação final, deverão ser 

previamente conferidos a fim de que obedeçam aos níveis ou inclinações previstos para o acabamento 
que os deve cobrir. 

   
As superfícies capeadas com cimentados terão declividades mínimas de 0,5% de modo a ser 

assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos locais previstos para seu 
escoamento. 
 
12.1 -  Camada Impermeabilizadora 
 

Todo o “caixote” da obra será preenchido com uma camada impermeabilizadora de 10,00cm de 
espessura em pedra preta argamassada no traço 1:6 (cimento e areia), sobre base de aterro apiloado, 

adicionando-se SIKA n° 1, como impermeabilizante. 

 
Esta camada só será lançada, após a instalação de todas as canalizações que porventura venham 

a passar sob o piso. 
 
 
12.2 -  Camada Regularizadora 

 
Será executada com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) com 3,00cm de espessura, com a 

finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos níveis ou inclinações previstas 
para o acabamento que os deve recobrir. 

 
12.3 -  Lajota Cerâmica 

 
Os pisos indicados no projeto arquitetônico receberão acabamento em lajota cerâmica - PEI-V, 

ELIANE ou similar, de primeira qualidade, tipo “A”.  Serão assentes em juntas corridas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:4 ou argamassa de fabricação industrial.   

  
Por ocasião do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade. Deverão ser puxadas 

linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas. 
  
O controle do caimento deverá seguir a direção dos ralos, quando for o caso. 
 
Deverá ser utilizada máquina de corte de diamante para se obter a previsão ideal nos arremates. 
 
As juntas deverão permanecer abertas 03 (três) dias antes de colocar o rejunte, que devera ser 

executado na espessura de 5 mm, na cor a definir, fabricante QUARTIZOLIT,  conforme as instruções do 
fabricante. 
 
 
13 -  PINTURA 
 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com produtos 
preparados industrialmente, devendo ser observadas todas as instruções fornecidas pelos respectivos 
fabricantes. 

 
Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidas em projeto de fornecidos pelo autor 

do projeto, assim como a todas as instruções para uso, fornecido pelos respectivos fabricantes das tintas. 
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As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas e lixadas nas áreas externas e internas, para posteriormente receber o tipo de pintura a que se 
destina. 

 
As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas, até 

obterem-se superfícies planas e lisas. 
 
As superfícies de ferro ou metalon deverão ser previamente lixadas e receber tratamento 

anticorrosivo, salve aqueles que já chegarem à obra tratada de fábrica. 
 
O acabamento deverá ficar perfeitamente liso, sem escorrimentos de tintas ou falhas de 

aparelhamento. 
 
Cada demão de tinta só será aplicada, após a anterior estar completamente seca, convindo 

observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas. 
 
Serão obedecidas as recomendações do fabricante na aplicação de tintas, aparelhos, massas, 

solventes, etc. 
 
Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o emprego 

de qualquer tipo de detergente ou abrasivo. 
 

 
13.1 -  ACRÍLICA FOSCA Interna  
 

As superfícies internas depois de tratadas com líquido selador receberão pintura com tinta 
ACRÍLICA de 1º qualidade em 02 (duas) demãos, de fabricação EUCTEX – ACRÍLICO PREMIUM, LUX. 
As cores serão fornecidas pela CONTRATANTE. 

 
13.2 -  ACRÍLICA FOSCA Externa 
 

As superfícies externas depois de tratadas com líquido selador receberão pintura com tinta 
ACRÍLICA de 1º qualidade em 02 (duas) demãos, de fabricação EUCTEX – ACRÍLICO PREMIUM, LUX. 
As cores serão fornecidas pela Organização Religiosa. 
 
 
14 -  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Os serviços de instalações serão executados segundo as especificações do projeto elétrico, assim 
como as Normas da CONCESSIONÁRIA LOCAL e as da ABNT, sendo de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA. 

 
 

14.1 - Centro de Distribuição 
 

O Centro de Distribuição será em chapa de aço, tipo de embutir, com barramentos, de fabricação 
CEMAR ou SIEMENS . Os Centros de Distribuição receberão energia e distribuirão para o prédio, através 
de circuitos providos de disjuntores, com portinhola e fechadura. Na face interna da portinhola, deverão 
ser colocadas as etiquetas de identificação dos circuitos.  

 
14.2 - Disjuntores 
 

Os disjuntores utilizados nos Centros de Distribuição serão de 1P-10 a 50A e 2P-15 a 50A, para 
proteção dos circuitos de iluminação, ventiladores, tomadas universais e tomadas polarizadas, de 
fabricação PHILIPS ou GE.  

 
14.3 - Cabos 
 

Os cabos serão de cobre singelo do tipo ANTIFLAM com isolamento 750V nas paredes e 
instalações aparentes, e 1kV nas instalações subterrâneas, fabricação PIRELLI, FURUKAWA ou similar, 
para alimentação dos quadros de distribuição. 

 
14.4 -  Ponto de Luz / Força (com tubulação, caixa e fiação) até 200W 
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Os pontos de luz e força serão instalados em eletrodutos de PVC rígido rosqueável de fabricação 

TIGRE, intermediados por caixas de passagem em chapa de aço com tratamento anticorrosivo de 
fabricação CEMAR, SIEMENS ou similar e os cabos deverão ser do tipo BWF ANTIFLAM com isolamento 
750V. 

 
 
 

14.5 - Interruptores 
 

Os interruptores serão de 01 tecla, 02 teclas e 03 teclas, tipo leve-toc, 10A, 250V, de fabricação 
FAME ou TRAMONTINA, instalados em caixas 4”x2”, a uma altura de 1,30m do piso acabado.  

 
14.6 - Tomada Universal 
 

As tomadas nas paredes serão de embutir do tipo universal 02 pólos, 10A, 250V, de fabricação 
FAME ou TRAMONTINA, instaladas em caixas 4”x2”, a altura de 30cm do piso acabado, devidamente 
especificadas. 

 
14.7 -  Luminárias. 

 
Serão fornecidas e instaladas luminárias do tipo plafon  Led Embutir 30x30 24w Branco. 

 
 
15 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: 

 
Os serviços de instalações obedecerão as Normas da ABNT NB-19, NBR-5626 (NB-92), NBR-7229 

(NB-41) e Normas da CONCESSIONÁRIA LOCAL. 
 
15.1 – Ponto de Esgoto (Incluindo tubos, conexões, caixas e ralos) 
 

As tubulações de esgotos serão de PVC soldável, marca TIGRE, AMANCO, linha sanitária. A 
execução deverá obedecer as recomendações do fabricante. 

 
15.2 – Ponto de Água (Incluindo tubos, conexões, caixas e ralos) 
 

As tubulações de água fria serão de PVC soldável, marca TIGRE, AMANCO, com classe de acordo 
com as pressões exigidas. A execução deverá obedecer as recomendações do fabricante. 

 
15.3 – Caixa de passagem 60x60x60cm com tampo de concreto 
 

As caixas de passagem confeccionadas terão as dimensões de 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo 
rebocada interna e externamente, com tampo em concreto. 
 
15.4 – Tubo em PVC – 100mm 
 

Serão de PVC soldável, marca TIGRE, AMANCO, com classe de acordo com as pressões exigidas. 
Usadas para interligar as caixas de passagens (externas). 
 
 
15.5 – Sumidouro 
 

Deverá ser construído sumidouro em alvenaria com tampo em concreto com capacidade 
especificada no projeto hidro-sanitário. 

 
 

16 -  CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA 
 
16.1 -  Limpeza Geral  

 
A obra será entregue totalmente acabada, limpa e livre de qualquer entulho remanescente dos 

serviços executados. 
As instalações (elétricos e drenagem) serão testadas e verificadas as condições de funcionamento 
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