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1.0 INTRODUÇÃO 
 
Estas Especificações Técnicas (E.T) e Normas de Medição e Pagamento (N.M.P) se aplicam 

às obras de reforma de uma QUADRA POLIESPORTIVA que está localizada no município 
A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das 

orientações e recomendações emanadas da CONTRATANTE são condições básicas para a 

aceitação das obras realizadas e sua Medição e Pagamento. 

Fazem parte integrante da presente especificação no que for aplicada: 
 
a) O decreto 52.147 de 25/06/1963 estabelece as normas e métodos de execução 

para obras e edifícios públicos; 

b) As normas da Associação Brasileiro de Normas Técnicas (ABNT) 
 
c) Regulamentos, especificações e recomendações do CREA, REDE

 CELPA, COSANPA, TELEMAR, CORPO DE BOMBEIROS E IBAMA. 

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o logradouro 

onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que se certifiquem da real 

situação da logística onde será realizada a obra, observando as particularidades no fornecimento de 

energia e abastecimento de águas. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os desenhos dos 

projetos, prevalecerão sempre as Especificações Técnicas. 

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na planilha de quantidades, 

deverão ser consideradas nas composições de preços dos referidos serviços. 

Nesta especificação fica perfeitamente explicito que todos os casos de caracterização de 

materiais e equipamentos de determinada marca, fica subentendido a alternativa por “similar” a 

critério da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, 

destinado a anotações, pela CONTRATADA, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da 

obra, bem como assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização. 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela CONTRATANTE 
antes da sua aplicação. 
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Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, 

memorando ou carta e registrados no diário de obra. 

A CONTRATADA será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo estipulado, qualquer 

material impugnado pela FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, caso o mesmo não atenda as 

exigências desta especificação. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e prancheta destinada 

à utilização da fiscalização da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá na direção da obra, engenheiro e técnico que permita a perfeita 

execução dos serviços inerentes ao contrato, além dos demais elementos necessários à perfeita 

administração da obra. Como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc. 

A CONTRATADA manterá vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento 

definitivo sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
 
2.0 CONDIÇÕES GERAIS 
 
Os itens relacionados abaixo não serão objeto de medição e pagamento separadamente, 

devendo a CONTRATADA diluir os respectivos custos em seus preços unitários: 

a) Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 
 
b) Fornecimento, operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 
 
c) Fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, 

incluídas as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 

d) Provimento aos serviços de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, 

direta e indireta, em quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem 

como as respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, 

além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e todas 

as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei; 

e) Fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo; 
 
f) Todos os serviços necessários à realização das obras serão executados em 

conformidade com os projetos, especificações e normas técnicas e orientações emanadas pela 

CONTRATANTE, relacionadas ao objeto contratado, mesmo que para 
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estes serviços não existam preços unitários específicos nas Planilhas de Quantidades e 

Preços, aplicando-se neste caso o disposto no Contrato; 

g) Remoção de entulhos e restos de materiais provenientes das obras e transporte 

para áreas de bota-fora a serem indicadas pela CONTRATANTE; 

h) Testes de todas as instalações; 
 
i) Honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais 

reclamações trabalhistas do pessoal da CONTRATADA; 

j) Depreciação, operação e manutenções preventivas e corretivas de equipamentos; 
 
k) Todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, 

impostos e outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente, 

inclusive de caráter parafiscal; 

l) Juros e encargos financeiros, excluídos as despesas financeiras referidas ao 

período de processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 

m) Administração e lucro da CONTRATADA e tudo o mais necessário à perfeita 

execução dos serviços. 
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- Placa da Obra 

 
A placa de Identificação da Obra será em chapa metálica medindo 3,00m x 2,00, tendo sua 

estrutura confeccionada em ripa de madeira branca, de 3” x 1” onde será fixada A LONA PLÁSTICA. 

A estrutura de suporte da placa será confeccionada em peças de 3” x 2” da mesma madeira da 

estrutura. 

Todo madeiramento que compõe a estrutura da placa será revestido com duas demãos de  

tinta óleo na cor branca.  O acabamento da placa será no padrão e modelo da PREFEITURA, com 

dizeres relativos à Razão Social, CGC, Inscrição Estadual, nome e CREA do (s) responsável (eis) 

técnico (s) em letras legíveis e bem acabadas. 

Medição 
 
A medição será executada no campo, sendo medida a unidade (un) de instalação da placa 

devidamente aprovada, conforme descrição constante na Planilha de Quantidades e Preços, anexo 

ao Contrato. 

 
              Pintura Acrilica fosca interna/externa com massa e selador – 3 demãos 

 
Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução de pintura acrílica em 

paredes de alvenaria, incluindo a aplicação de massa acrílica e selador. 

As superfícies a serem pintadas devem estar limpas e isentas de poeira. A aplicação da tinta 

deve ser executada em 3 demãos, sobre camada de tinta seladora (1 demão). 

Medição 
 
A medição será executada no campo, sendo medido em metro quadrado (m²), de pintura 

devidamente executada, conforme descrição constante na Planilha de Quantidades e Preços, anexo 

ao Contrato. 

 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 
              Fornecimento e assentamento de tubos em PVC todos os diâmetros 

 
Definição 
 
A presente especificação aplica-se ao fornecimento e assentamento de tubos e conexões 

em PVC, tipo junta elástica, para redes de abastecimento de água, nos diâmetros especificados em 

projeto e fabricados conforme as normas brasileiras aplicáveis. 
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Considerações Gerais 
 
Os tubos e conexões em PVC serão utilizados nas redes tubulares a serem implantadas do 

sistema de abastecimento de água, conforme indicado no projeto. 

Os tubos estarão sujeitos à inspeção pela Fiscalização, nos depósitos ou nos locais onde 

serão aplicados. O objetivo da inspeção será rejeitar os tubos que, independentemente dos ensaios 

físicos aqui especificados, não atenderem às exigências desta especificação. 

A critério da Fiscalização, a fundação/berço para o assentamento dos tubos de PVC 

dependerá das condições de suporte do terreno do fundo da vala, sendo previstas duas situações 

distintas, a serem avaliadas ao término dos serviços de escavação: 

• Terreno com boa capacidade de suporte: os tubos serão assentados diretamente 
sobre o fundo da vala devidamente acertado e regularizado; 

• Terreno com capacidade de suporte insuficiente e/ou umidade excessiva: os tubos 
serão assentados sobre lastro de areia (solo de natureza predominantemente arenosa), executado 
sobre o fundo da vala devidamente acertado e regularizado. 

Lastro de Areia 
 
Deverá ser observada a especificação própria Lastro de Areia. 
 
Reaterro 
 
O reaterro envolvendo os tubos será manual com material da própria cava. O reaterro final 

deverá ser compactado manualmente conforme especificação própria Reaterro e Compactação de 

Valas. 

Tubos e conexões 
 
Os tubos e conexões serão em PVC, tipo junta elástica, fabricados conforme a NBR 7665 - 

"Sistemas para Adução e Distribuição de Água - Parte 1: Requisitos para Tubos de PVC 12 DEFoFo 

com Junta Elástica", da ABNT. Os tubos não deverão apresentar fraturas nem deformações, em 

alinhamento, de mais de 0,3 cm num comprimento de 30 cm. 

Execução 
 
As obras de execução de rede de abastecimento de água devem seguir a norma NBR 9822 

"Execução de Tubulações de PVC Rígido para Adutoras e Redes de Água", da ABNT. 

Os tubos e as respectivas peças, conexões e acessórios para a tubulação de PVC rígido 

deverão ser instalados e montados conforme indicação nos desenhos de projeto e as 

recomendações do fabricante. 

Antes do início do assentamento das tubulações deverá ser executada a locação da rede, 
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com a localização dos pontos notáveis e pesquisa das interferências existentes para que sejam 

elaboradas as notas de serviço de escavação (ver especificação própria Serviços Topográficos). 

O assentamento da tubulação e conexões deverá seguir paralelamente à abertura da vala, 

de jusante para montante, com acompanhamento rigoroso das coordenadas e cotas de implantação. 

Os tubos, peças e conexões deverão ser transportados, manuseados e armazenados de 

acordo com as normas específicas para cada material e com as recomendações dos fabricantes. 

O transporte do almoxarifado ou pátio de estocagem até o local das obras, carga e descarga 

dos tubos, peças, conexões e acessórios será feito pela CONTRATADA, com meios, equipamentos 

e processos que possam garantir a indeformabilidade dos diversos elementos e menor obstáculo 

para o trânsito. Não deve ser permitido o arraste dos tubos e conexões pelo chão, para que não 

ocorram empenas ou danos às extremidades dos mesmos que inviabilizem a sua utilização. 

A quantidade de materiais a ser transportada para as frentes de serviços deve ser 

compatível com a produção diária e a mesma deverá permanecer próximo das valas, em locais onde 

não provoquem riscos de acidentes. 

A vala somente será aberta quando forem confirmadas as posições de outras obras 

subterrâneas interferentes e todos os materiais para execução da rede estiverem disponíveis no local 

da obra. A cota do fundo da vala deverá ser determinada considerando-se a cota de assentamento 

da tubulação e a base necessária ao assentamento em função do solo encontrado. O assentamento 

dos tubos deverá obedecer rigorosamente os "grades" de projeto e as dimensões indicadas. 

Quando o terreno do fundo da vala apresentar boa capacidade de suporte, os tubos de PVC 

serão assentados diretamente sobre o fundo da vala, devidamente preparado conforme 

especificação própria, devendo apresentar superfície sem depressões e saliências; os tubos deverão 

ser inteiramente apoiados sobre o fundo das valas. 

Por outro lado, quando se tratar de terreno com baixa capacidade de suporte, é prevista a 

execução prévia de lastro de areia quando se tratar de terreno com capacidade de suporte 

insuficiente e/ou umidade excessiva; 

Para o assentamento, os tubos deverão ser perfeitamente limpos internamente, não 

podendo ser assentado aquele que apresentar trincas visíveis, quebras ou outros defeitos, 

contrariando as especificações e normas da ABNT; sempre que for interrompido o trabalho, o último 

tubo assentado e/ou conexões deverão ser tampados, evitando-se assim a entrada de elementos 

estranhos. 

O assentamento da tubulação deverá ser feito de jusante para montante, obedecendo ao 

alinhamento e as cotas definidas em projeto. 
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Para a montagem das tubulações deverá ser usado lubrificante especificado pelo Fabricante 

dos tubos; é vedada a utilização de graxas e sabões. O aquecimento dos tubos e conexões com o 

objetivo de propiciar melhores condições de acoplamento é altamente prejudicial e deve ser 

rigorosamente evitado sob quaisquer circunstâncias. 

A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa fique sempre voltada para montante, 

exceto nas linhas de recalque onde são aceitáveis quaisquer dos dois sentidos. As juntas de 

tubulação, conforme indicação no projeto, deverão ser com juntas elásticas, onde a estanqueidade é 

obtida pela compressão do anel de borracha entre a ponta de um tubo e a bolsa de outro. 

O nivelamento das linhas de tubos poderá ser feito por meio de gabarito (fio fortemente 

estirado), cruzeta ou outro método, somente se aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Devem, no entanto, 

ser observadas as distâncias máximas de 10,00 m, para o emprego de gabarito e de 30,00 m, para 

o emprego de cruzeta. 

As montagens deverão ser executadas por pessoal qualificado, com equipamentos, 

ferragens e métodos adequados à perfeita qualidade dos serviços, às condições de segurança 

requeridas e aos prazos estabelecidos. 

Anteriormente ao início das operações de reaterro da vala deverá ser cadastrada, por trecho, 

a rede implantada; ao final da execução a Contratada deverá providenciar um cadastro geral das 

redes que deverá ser entregue a Fiscalização. O Cadastro contemplará as peças instaladas e caixas 

de registro para a elaboração do "As Built". 

A CONTRATADA deverá confirmar com a FISCALIZAÇÃO a data e duração previstas para 

a execução dos testes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, devendo as datas definitivas ser 

marcadas de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. Em caso de adiamento da data marcada, a 

CONTRATADA deverá avisar à FISCALIZAÇÃO com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas. Todos os testes serão executados em presença da 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá agir de modo que todos os equipamentos, mão-de-obra e 

instrumentos para a execução dos testes, estejam à disposição da FISCALIZAÇÃO na data marcada 

para os mesmos. 

No caso de não aprovação de tubos, peças e conexões na realização dos testes ou os testes 

não se realizarem dentro da duração prevista, será marcada nova data para testes das unidades 

rejeitadas ou que não foram testadas no prazo previsto pela CONTRATADA. 

Os tubos, peças e o tipo de junta deverão sofrer ensaios hidrostáticos na pressão 

recomendada na norma EB-303, conforme a classe do tubo. Serão emitidos certificados e relatórios 

destes testes a serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
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A CONTRATADA arcará com todos os ônus dos serviços necessários aos reparos e defeitos 

de montagem revelados nos testes. Os ônus aqui mencionados incluem além dos reparos das 

montagens defeituosas, a reposição dos materiais, novos testes e indenizações de danos de 

qualquer natureza devidos a essas ocorrências. 

À critério da FISCALIZAÇÃO, todos os componentes montados serão submetidos a testes 

hidrostáticos. Os testes deverão ser programados em todos seus aspectos e implicações, não se 

admitindo paralisação ou alteração do ritmo das obras para sua realização. A pressão de teste não 

será inferior a 1,5 vezes a pressão de serviço a que estará submetido o trecho testado quando em 

operação, e em qualquer caso não inferior a 6 kg/cm². A duração de cada teste será 6 (seis) horas 

contínuas, a contar do instante em que for atingida a pressão de teste. Caso os testes revelem alguma 

imperfeição no trecho testado, após as devidas correções, novos testes serão realizados até a 

obtenção de resultados aceitáveis para os mesmos. 

Todos os componentes das linhas, após os testes de montagens, deverão ser submetidos 

à limpeza e desinfecção. A desinfecção poderá ser procedida em conjunto com o teste hidráulico. 

Controles 
 
O fornecedor dos tubos e conexões em PVC deverá fornecer atestados que comprovem os 

requisitos especificados e atendimento das normas técnicas aplicáveis nos processos de fabricação 

e qualidade do produto. 

Além disso, os serviços deverão ser controlados geometricamente, através da realização de 

serviços topográficos, objetivando assegurar a implantação de acordo com o projeto, sobretudo das 

cotas e declividades das redes e dispositivos. 

As seguintes atividades integrantes dos serviços deverão ser controladas em bases visuais, 

complementadas, a critério da Fiscalização, por controles tecnológicos (ensaios) e topográficos: 

• as condições de suporte do terreno do fundo da vala, com vistas à decisão de se 
executar ou não berço para o assentamento dos tubos; 

• a qualidade dos serviços de junção dos tubos; 

• o cadastro das redes; 
• o reaterro da vala; 

• a recomposição de pavimentos e passeios. 
 
Medição 
 
Os serviços de fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC serão medidos 

pelo comprimento, expresso em metros (m), de rede efetivamente implantada, considerando- se o 

diâmetro do tubo e a especificação do material indicada, de acordo com o projeto e aprovado pela 
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Fiscalização. 

Serão medidos separadamente os seguintes serviços, de acordo com os critérios a seguir 

estabelecidos: 

• locação de redes: será medida conforme especificação própria Serviços Topográficos; 
 
• escavação de valas: será medida conforme especificação própria Escavação de Valas; 
 
• esgotamento das valas: será medido conforme especificação própria 

Esgotamento de Valas com Bomba; 

• regularização e apiloamento de fundo de vala: será medido conforme 
especificação própria 

• Acerto e Regularização de Fundo de Valas; 
 
• lastro de areia: será medido conforme especificação própria Lastro de Areia; 
 
• reaterros manuais e mecânicos: será medido conforme especificação própria 

Reaterro e Compactação de Valas; 

• cadastramento após implantação: o cadastro das redes assentadas deverá ser 
medido separadamente conforme especificação própria Serviços Topográficos; 

Pagamento 
 
Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preços contratuais, que 

deverão remunerar a completa execução dos serviços, incluindo fornecimento, carga, transporte e 

descarga de todos os materiais, inclusive conexões, equipamentos, mão-de-obra e encargos 

incidentes e eventuais. 

Os serviços de transporte e manuseio dos tubos e conexões, limpeza prévia, descida na 

vala e o assentamento propriamente dito, diretamente sobre o fundo da vala ou berço, incluindo o 

posicionamento, alinhamento, nivelamento, apoios, travamento e fixação das conexões, deverão ser 

remunerados de acordo com o preço unitário do serviço de fornecimento e assentamento de tubos e 

conexões em PVC. 

O pagamento dos serviços será efetuado através do produto dos preços unitários 

apresentados na planilha de preços, pela quantidade medida. 

Execução de rede de água potável 

Generalidades 
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A presente especificação aplica-se à execução de ramal predial na unidade escolar, a fim 

de possibilitar a interligação da rede de distribuição interna de água da unidade ao sistema de 

abastecimento, devendo ser instalado em pontos convenientes, conforme indicações do projeto. 

Definições 
 
Ramal predial é o trecho da ligação compreendido entre o cavalete e a rede distribuidora, 

cuja finalidade é fazer a interligação da instalação predial ao sistema de abastecimento de água. A 

sua manutenção é de responsabilidade da Concessionária que estiver operando o sistema. 

Compreende todos os serviços necessários à conexão do cavalete à rede de abastecimento 

de água, de acordo com o projeto e critérios da Contratante/Concessionária, perfazendo a distância 

compreendida entre o eixo da via e o passeio ou entre a extremidade/bordo da via e  o passeio, 

abrangendo: serviços de sinalização, locação, escavações, regularizações, berços, reaterros, 

fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC, demolição e recomposição de 

pavimentos de vias e pisos de passeios. 

Especificações 
 
a) Tubos e Conexões 
 
Os tubos e conexões serão em PVC rígido, com junta elástica do tipo ponta, bolsa e anel de 

borracha (PBA), conforme NBR 5647 - "Sistemas para Adução e Distribuição de Água - Tubos e 

Conexões de PVC 6,3 com Junta Elástica e com Diâmetros Nominais até DN 100 - Parte 1: Requisitos 

Gerais". 

b) Condições Específicas 
 
Caso seja necessário ramal predial com diâmetro superior a 100mm, a 

Contratante/Concessionária deverá ser consultada. 

As ligações devem ter declividade mínima de 2% e normalmente apresentam os seguintes 

tipos de conexão na rede de distribuição do sistema de abastecimento de água: 

• conexão com selim e curva de 90º; 

• conexão com selim e curva de 45º. 
 
Antes do início dos serviços a Contratada deverá efetuar um cadastro completo das 

unidades a serem interligadas à rede de abastecimento de água, incluindo os termos de adesão, em 

conformidade com as normas da Concessionária. Após a conclusão da execução de cada ligação 

deverá ser providenciado o respectivo cadastro a ser encaminhado à Concessionária. 

Execução 
 
Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os detalhes do projeto e 
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especificação própria. 

A execução do ramal predial de abastecimento de água deverá observar a seguinte 

sequência/etapas de serviços: 

• demolição e/ou remoção de pavimentos e pisos, quando necessárias; 

• escavação da vala para a conexão da ligação à rede pública; 

• interligação da ligação à rede pública; 

• reaterro da vala; 

• recomposição dos pavimentos e pisos. 
 
Deverão ser utilizadas ferramentas adequadas para furação da rede. 
 
Os tubos estarão sujeitos à inspeção pela FISCALIZAÇÃO, nos depósitos ou nos locais onde 

serão aplicados. O objetivo da inspeção será rejeitar os tubos que, independentemente dos ensaios 

físicos aqui especificados, não atenderem às exigências desta especificação. 

Os tubos e as respectivas peças, conexões e acessórios para a tubulação de PVC deverão 

ser instalados e montados conforme indicação nos desenhos de projeto e as recomendações do 

fabricante. 

Os tubos, peças e juntas deverão ser submetidos a testes hidrostáticos, conforme a classe 

do tubo. 

Deverão ser emitidos certificados e relatórios destes testes a serem aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA arcará com todos os ônus dos serviços necessários aos reparos e defeitos 

de montagem revelados nos testes. Os ônus aqui mencionados incluem além dos reparos das 

montagens defeituosas, a reposição dos materiais, novos testes e indenizações de danos de 

quaisquer naturezas devidos a essas ocorrências. 

Estão incluídos neste item os serviços de abertura e reaterro das valas, demolições, carga, 

transporte, recomposição de calçadas e pavimentos e espalhamento de material escavado em áreas 

de bota-fora. A execução destes serviços deverá atender às recomendações indicadas em itens 

específicos. 

Controles 
 
O fornecedor dos tubos e conexões em PVC deverá fornecer atestados que comprovem os 

requisitos especificados e atendimento das normas técnicas aplicáveis nos processos de fabricação 

e qualidade do produto. 

Além disso, os serviços deverão ser controlados geometricamente, através da realização de 
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serviços topográficos, objetivando assegurar a implantação de acordo com o projeto, sobretudo dos 

alinhamentos, das cotas e declividades das ligações e dispositivos. 

O controle de execução dos serviços deverá abranger, no mínimo: 
 
• controle de qualidade dos materiais empregados; 

• verificação/conferência, em bases visuais, dos seguintes aspectos relativos à 
execução dos serviços: 

• qualidade dos serviços de junção dos tubos e conexões, visando garantir a 
estanqueidade do conjunto; 

• qualidade dos serviços de recomposição de pavimentos e pisos; 

• verificação/conferência, em bases visuais, dos seguintes aspectos relativos à 
execução dos serviços: 

• qualidade do terreno de fundação; 

• qualidade dos serviços de execução. 
 
Medição 
 
Os serviços de execução de ramal predial de abastecimento de água serão medidos por 

unidade efetivamente executada. 

Serão objeto de medição em separado os seguintes serviços: 
 
• escavação de valas: será medida conforme especificação própria Escavação de Valas; 

• esgotamento das valas: será medido conforme especificação própria Esgotamento de 
Valas com Bomba; 

• regularização e apiloamento de fundo de vala: será medida conforme especificação 

própria Acerto e Regularização de Fundo de Valas; 

• lastro de areia: será medido conforme especificação própria Lastro de Areia; 

• reaterros manuais e mecânicos: serão medidos conforme especificação própria 
Reaterro e Compactação de Valas; 

• demolição e recomposição do pavimento: será medida conforme especificação própria 
Demolição do Revestimento Betuminoso e Recomposição do Pavimento (Revestimento e Camadas 
Granulares) em Valas; 

• demolição e recomposição de passeios de concreto: será medida conforme 
especificações próprias Demolição de Passeios de Concreto e Passeios de Concreto. 

Pagamento 
 
Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preços contratuais, que deverá 
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remunerar a completa execução do serviço, incluindo fornecimento, carga, transporte e descarga de 

todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos incidentes e eventual. 
 

 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Eletrodutos, conexões e caixas de passagem 
 
Os eletrodutos, curvas e luvas de emenda deverão ser do tipo PVC rígido, rosqueavel, 

classe B, nas bitolas definidas no projeto executivo. As extremidades dos eletrodutos deverão ser 

isentas de rebarbas. 

Nos pontos de mudança de direção deverão ser utilizadas curvas em PVC rígido e luva de 

emenda. 

Os eletrodutos embutidos no piso e/ou no solo deverão ser assentados sobre colchão de 

areia, evitando ocasionar danos nos mesmos. 

Os eletrodutos embutidos no solo deverão ser envelopados em concreto magro no traço 

1:4:8, e assentados a uma profundidade de 50 cm da superfície acabada. 

As caixas de passagem construídas no solo deverão ser de alvenaria, nas dimensões 

especificadas no projeto executivo, construídas em áreas de não circulação de veículos e motos, 

rebocadas internamente, com tampa em concreto armado com alças reentráveis, dreno no fundo 

construído com brita graúda. 

Os eletrodutos existentes nas caixas e passagem subterrâneas deverão estar faciados com 

o reboco das mesmas. 

Na alvenaria serão utilizadas caixas de passagem em PVC rígido, tipo 4” x 2” e 4” x 4”, 

conforme descrito no projeto executivo. 

Nas áreas de laje deverão ser utilizadas caixas hexagonais em PVC rígido, tipo 4” x 4” com 

fundo rígido. 

Onde o projeto executivo indicar, deverá ser utilizado caixas metálicas com tampa, nas  

dimensões em acordo com o projeto executivo. 

Na área dos laboratórios, onde estão localizadas as tomadas dos computadores, deverá ser 

utilizada canaleta em alumínio, com tampa e suporte par afixação das tomadas. 
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CONDUTORES 

 
Os condutores deverão ser de cobre, encordamento classe 5, flexível, nas bitolas indicadas 

no projeto. 

Os condutores embutidos em eletrodutos  paredes  e sobre o forro deverão  ser isolados 

para  750 V. 

Os condutores instalados  em  eletrodutos  no  piso  e/ou  no  solo  deverão  de  isolados  

para  0,6 / 01 KV. 

Nos pontos de derivação os condutores deverão ser emendados através de junta torcida e 

isolados com fita autofusão em 02 (duas) camadas sobrepostas em 50% e fita plástica isolante, 

aplicadas com o mesmo procedimento. 

A conexão dos condutores aos equipamentos terminais – tomadas e interruptores - deverá 

ser feita diretamente aos equipamentos, tomando o cuidado de não deixar condutor decapado além 

do necessário para a conexão. 

A conexão deverá ser firme, evitando o superaquecimento dos interruptores e tomadas e o 

consequente curto-circuito nas instalações. 

Os condutores utilizados deverão obedecer a seguinte coloração: 
 
- CONDUTOR FASE: PRETO E/OU VERMELHO. 

- CONDUTOR NEUTRO: AZUL 

- CONDUTOR TERRA: VERDE OU VERDE / AMARELO. 

- CONDUTOR RETORNO: BRANCO. 
 
 
Os condutores de retorno deverão ter bitola 1,5 mm². 
 
A bitola mínima para os condutores FASE, NEUTRO E TERRA será 2,5 mm². 
 

ILUMINAÇÃO 
 
Foi considerado um nível médio de iluminamento médio de 300 lux para as áreas de 

administração, salas de aulas, laboratórios e biblioteca, sendo para as demais áreas o nível de 

iluminação médio foram definidos em 150 lux – circulação, vestiários, WC. 

 
TOMADAS 
Serão utilizadas tomadas do tipo 2P + T – 10 A – 250 V, com placa espelho 4” x 2”, para as 

tomadas comuns. 
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Na sala de informática deverão ser utilizadas tomadas de piso 2P + T – 10 A – 250 V.  

 
 
INTERRUPTORES 
 
Deverão ser do tipo silencioso, 10 A – 250 V, na quantidade de teclas indicada no projeto 

executivo, instalados em caixas de PVC rígido, com placa espelho 4” x 2”. 

 
 - PISO GRANITINE 

Aplicação de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação 

plásticas. Limpeza de todas as impurezas da superfície, tanto da laje ou lastro de concreto. 

Aplicação de argamassa com areia grossa lavada e cimento no traço 1x1, bastante homogênea, 

aplicado com vassourão para obter melhor aderência da regularização. 

Em seguida: execução de argamassa; cimento e areia grossa lavada, no traço 1x3. Colocação de 

juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo com o projeto – 1 x 1 m. Após 

a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grão n.36 

para polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da mesma marca para 

fechar os poros. Após 3 a 4 dias, passar máquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento 

da superfície e dar o acabamento liso. O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo 

ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca. 

A medição será por metro quadrado de granilite executado. 
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