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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Urbanístico e Paisagístico das instalações para construção 

do Conjunto Habitacional que será implantado na Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da 

Estrada Nova, localizado na Trav. Quintino Bocaiuva, s/nº, bairro do Jurunas, Município de 

Belém/PA. 

Será apresentada a consolidação do desenho em atendimento às normas reguladoras e 

legislação vigente e a harmonização com a implantação do Conjunto Habitacional, com as 

características do entorno, percursos, acessos e requisitos de acessibilidade, necessidades 

do cliente, soluções mais vantajosas e viabilidade econômica do Projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos foram elaborados em conformidade com as seguintes normas e referências 

bibliográficas: 

 ABNT NBR 06492/1994 - Representação de Projetos de Arquitetura; 

 ABNT NBR 13532/1995 - Elaboração de Projetos de Edificações - Arquitetura; 

 ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos; 

 NR’s - Normas Reguladoras de Segurança e Saúde do Trabalho. 

Outras normas, decretos ou leis não informadas e que sejam pertinentes, deverão ser 

seguidas de forma a garantir a qualidade final dos serviços. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Arquitetura - Memorial Descritivo ......................................... 08PMB0119-CH-ARQ-MD-E001 

Arquitetura - Especificações Técnicas ................................. 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E001 

Arquitetura - Lista de Materiais ............................................ 08PMB0119-CH-ARQ-LM-E001 

Arquitetura - Implantação ..................................................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E001 

Arquitetura - Detalhamento Paisagismo ............................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E002 

Arquitetura - Cortes e Detalhamento .................................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E003 

Arquitetura - Detalhamento .................................................. 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E004 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em conformidade com o 

projeto executivo, com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações dos 

fabricantes dos materiais construtivos e equipamentos especificados. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem aprovação da CONTRATANTE 

estarão sujeitas às penalizações previstas em lei. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA pela execução da obra, obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados por estarem em desacordo com o projeto executivo, devendo a mesma arcar 

exclusivamente com as despesas decorrentes dessas providências. 

Quando necessário, a CONTRATADA pela execução da obra, ficará obrigada a apresentar 

detalhes construtivos, metodologia da obra e demais informações para a complementação 

do projeto executivo apresentado. 

A CONTRATANTE partirá do princípio de que a CONTRATADA estudou todos os 

documentos técnicos deste projeto e realizou vistoria no local da obra, portanto, está ciente 

das condições de trabalho e quantitativos estimados. NÃO serão aceitas, em hipótese 

alguma, reclamações advindas de dificuldades técnicas não previstas. Toda e qualquer 

dúvida deverá ser esclarecida previamente com a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos 

serviços correspondentes. 

 

5.1. ALVENARIAS/DIVISÓRIAS 

 Alvenaria a construir de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x19cm espessura 09 cm da parede e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira; 

 Chapisco aplicado tanto em pilares de concreto como em alvenarias de paredes 

internas, com colher de pedreiro; 

 Emboço paredes em cimento e areia 1:4 espessura de 1,5 cm inclusive chapisco 1:3 

espessura de 9 mm; 
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 Reboco em argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura de 0,5cm 

com preparo manual da argamassa; 

 

5.2. PISO / PAVIMENTAÇÃO 

 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 

10 cm, espessura 6 cm; 

 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, 

preparo mecânico da argamassa; 

 Piso em concreto 20 MPA, preparo mecânico, espessura 7 cm, incluso selante 

elástico a base de poliuretano; 

 

5.3. PAISAGISMO 

 Plantio de grama esmeralda em rolo; 

 Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m, nome 

científico Cassia Fistula, nome popular Chuva de Ouro; 

 Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m, nome 

científico Tabebuia Impetiginosa, nome popular Ipê Roxo; 

 Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Nome científico 

Attalea Speciosa, nome popular Palmeira Babaçu; 

 Plantio de arbusto. Nome científico Allamanda Cathartica, nome popular Alamanda; 

 Cascalho; 

 Areia; 

 

 

5.4. MOBILIÁRIO 

 Escorregador playground de ferro; 

 Gira-gira carrossel - playground de ferro; 

 Balanço tradicional em ferro- 2 cadeiras; 

 Gangorra cavalinho infantil; 

 Barra horizontal - academia ao ar livre; 
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 Alongador triplo - academia ao ar livre; 

 Simulador de cavalgada duplo - academia ao ar livre; 

 Aparelho de abdominal - academia ao ar livre; 

 Banco em concreto, l = 300 cm; 

 

5.5. OUTROS 

 Portão em grade metálica; 

 Torneira de Jardim 25 mm, ¾”. 

 

5.6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Projeto Arquitetônico inclui: desenhos das Plantas de levantamento do existente, 

Plantas do projeto proposto pelo cliente, e as Plantas de execução de demolição e 

construção; Memorial Descritivo; Especificações Técnicas e Lista de Materiais;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da RRT/ ART de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

5.6.1. ALTERAÇÕES 

 A FISCALIZAÇÃO poderá, caso necessário, realizar alterações nos Desenhos e nas 

Especificações Técnicas do Projeto Executivo apresentado. Poderá também, efetuar 
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ampliação ou redução nos elementos em reajuste, conforme previsto na Lei 

8.666/93; 

 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por erros decorrentes da utilização de 

versões/revisões defasadas dos documentos do projeto executivo; 

 Ocorrendo a necessidade de alterações no projeto, a CONTRATADA deverá 

submetê-las à autorização e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. As solicitações de 

mudança do projeto deverão acompanhar o orçamento referente aos acréscimos e 

decréscimos dos serviços, contemplando os preços unitários cotados na proposta 

entregue na licitação ou os preços praticados no mercado, conforme Lei 8.666/93. 

 

5.6.2. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO 

 Este documento de especificações relaciona de forma generalizada a extensão do 

fornecimento de materiais e de mão-de-obra. A CONTRATADA deverá completá-la 

para garantir o funcionamento e desempenho da obra; 

 Os materiais citados em sentido singular não denota quantidade do mesmo, devendo 

prevalecer as quantidades descritas nos desenhos do Projeto Executivo e na 

Planilha orçamentária; 

 A CONTRATADA deverá fornecer materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-

obra para a execução dos serviços descritos no Projeto Executivo e nestas 

Especificações. A realização dos serviços apresentados incluem a preparação do 

terreno, a preparação e manutenção do canteiro de obras e instalações necessárias, 

a adaptação do local, obras civis, adaptação das instalações elétricas, 

hidrossanitárias e demais atividades necessárias para o completo funcionamento e 

execução dos serviços da obra; 

 O bom funcionamento do sistema implantado será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Esta deverá garantir que as operações estejam em conformidade 

com as normas e legislações vigentes. Deverá seguir as orientações dos fabricantes 

dos materiais e dos equipamentos envolvidos na execução dos serviços da obra; 

 

5.6.3. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

 Para acompanhamento e supervisão técnica da qualidade dos serviços, a 
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CONTRATADA deverá manter na obra profissional da área da construção civil como: 

Engenheiro, Arquiteto ou Técnico especializado; 

 A mão-de-obra utilizada na execução dos serviços deverá possuir capacitação 

técnica para desempenho de suas funções. Deverá cumprir os horários de trabalho, 

ser assídua e estar devidamente uniformizada e identificada em lista de profissionais 

envolvidos na obra. Esta relação de trabalhadores deverá ser entregue à 

CONTRATANTE; 

 O fornecimento dos materiais necessários à segurança dos serviços no ambiente de 

trabalho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 O recolhimento de taxas, impostos e contribuições sociais referentes à mão-de-obra 

executora será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá programar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 

realização de serviços fora do horário comercial normal, em finais de semana e 

feriados, não estando autorizada a cobrança adicional para o custeio da mão-de-

obra e aluguel de equipamentos e máquinas; 

 

5.6.4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 É obrigatória a utilização de EPI - Equipamento de Proteção Individual para a 

execução dos serviços em conformidade com as Normas Reguladoras Brasileiras 

NR’s e com as demais Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. A 

CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e pela fiscalização da utilização 

desses equipamentos pelos colaboradores da obra. 

 

5.6.5. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 Para todas as operações de execução da obra deverá ser observada e obedecida a 

Norma Reguladora Brasileira NR-18, sobre segurança no trabalho; 

 Será responsabilidade da CONTRATADA a execução das instalações provisórias 

para o correto funcionamento e segurança da obra; 

 O manuseio e o armazenamento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos 

deverão ser monitorados para evitar perdas, utilização insegura e abandono em local 

inapropriado; 
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 A especificação, o dimensionamento e o fornecimento das ferramentas e 

equipamentos para a execução da obra serão feitos pela CONTRATADA, conforme 

seu plano de execução, observadas as especificações estabelecidas no Caderno de 

Especificações; 

 Os materiais construtivos empregados na obra deverão ser novos e com nível de 

qualidade conforme as especificações técnicas deste documento e do Projeto 

Executivo. Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o processo 

licitatório, sem anuência da CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA pela 

execução às penalizações previstas em lei; 

 No local da obra ficará proibida a estocagem de materiais que não estiverem em 

conformidade com as especificações deste Caderno; 

 

5.6.6. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 O recebimento dos serviços estará condicionado à aprovação da execução, dos 

materiais e dos equipamentos; 

 As instalações serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ocupação, estando também em conformidade com o Projeto 

Executivo e comprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 Será inspecionada a execução de todas as fases da construção. Após a conclusão 

de cada fase, serão realizados testes para a comprovação do cumprimento das 

exigências pactuadas. 

 

5.6.7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 

materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 



 

 

Revisão Modificação Data Autor Aprovo 

00 Emissão Inicial 30/08/2019 Georgia Amarante JK 

01 

 

Compatibilização 

 

14/10/2019 

 
Georgia Amarante JK 

02 Compatibilização implantação 
 

16/12/2019 
 

Georgia Amarante JK 

     

     

 
 
 

 STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. 
 

 
 

 

Coordenadora do 

Projeto 
CREA UF Autor do Projeto CREA UF Corresponsável  CREA/CAU UF 

Juliana C. Kreische 54.602/D PR Juliana C. Kreische 54.602/D PR    

         

         

         

 

 

 

LOCAL 

 

 

CONJUNTO HABITACIONAL 
 

ESCALA 

 
- 

DATA 

 
DEZEMBRO/2019 

DESENHISTA 

 
- 

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE 

 

ARQUITETURA 

GESTOR DO CONTRATO                                      RUBRICA       

 

 

TIPO / ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

FISCAL DO CONTRATO                                        RUBRICA 

 
 

TIPO DE OBRA 
 

CONSTRUÇÃO 

ETAPA 
 

EXECUTIVO 

TERMO DE CONTRATO Nº 

 

14/2019 

ART Nº 

 

 

CODIFICAÇÃO 
 

08PMB0119-CH-ARQ-ET-E101-02 



 CONJUNTO HABITACIONAL 

 ________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E101-02 2/12 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 3 

2. SIMBOLOGIA .................................................................................................................. 3 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES ..................................................................................... 3 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA ........................................................................................ 4 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ...................................................................................... 5 

5.1. MATERIAIS ................................................................................................................ 5 

5.1.1. ALVENARIAS .................................................................................................... 5 

5.1.2. PISO / PAVIMENTAÇÃO .................................................................................. 6 

5.1.3. PINTURA .......................................................................................................... 6 

5.1.4. ESQUADRIAS ................................................................................................... 7 

5.1.5. ACESSIBILIDADE ............................................................................................. 7 

5.2. DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................ 7 

5.3. ALTERAÇÕES ........................................................................................................... 8 

5.4. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO .......................................................... 8 

5.5. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ............................................................................. 9 

5.6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI ............................................ 10 

5.7. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE .............................................................................. 10 

5.8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS...................................................................... 10 

5.9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS ........................................................................... 11 

5.10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO ............................................................ 11 

 

  



 CONJUNTO HABITACIONAL 

 ________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E101-02 3/12 

1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Arquitetônico das instalações para construção do 

Reservatório do Conjunto Habitacional que será implantado na Sub-bacia 2 da Bacia 

Hidrográfica da Estrada Nova, localizado na Trav. Quintino Bocaiuva, s/nº, bairro do 

Jurunas, Município de Belém/PA. 

Será apresentada a consolidação do desenho arquitetônico em atendimento às normas 

reguladoras e legislação vigente e a harmonização com a implantação do Conjunto 

Habitacional, com as características do entorno, percursos, acessos e requisitos de 

acessibilidade, necessidades do cliente, soluções mais vantajosas e viabilidade econômica 

do Projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos foram elaborados em conformidade com as seguintes normas e referências 

bibliográficas: 

 ABNT NBR 06492/1994 - Representação de Projetos de Arquitetura; 

 ABNT NBR 13532/1995 - Elaboração de Projetos de Edificações - Arquitetura; 

 ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos; 

 NR’s - Normas Reguladoras de Segurança e Saúde do Trabalho. 

Outras normas, decretos ou leis não informadas e que sejam pertinentes, deverão ser 

seguidas de forma a garantir a qualidade final dos serviços. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Arquitetura - Reservatório - Memorial Descritivo .................. 08PMB0119-CH-ARQ-MD-E001 

Arquitetura - Reservatório - Especificações Técnicas .......... 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E001 

Arquitetura - Reservatório - Lista de Materiais ..................... 08PMB0119-CH-ARQ-LM-E001 

Arquitetura - Reservatório - Implantação e Situação ............ 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E101 

Arquitetura - Reservatório - Planta Baixa ............................. 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E102 

Arquitetura - Reservatório - Corte AA, Corte BB .................. 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E103 

Arquitetura - Reservatório - Elevações................................. 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E104 

Arquitetura - Reservatório - Detalhes Gerais........................ 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E105 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em conformidade com o 

projeto executivo, com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações dos 

fabricantes dos materiais construtivos e equipamentos especificados. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem aprovação da CONTRATANTE 

estarão sujeitas às penalizações previstas em lei. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA pela execução da obra obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados por estarem em desacordo com o projeto executivo, devendo a mesma arcar 

exclusivamente com as despesas decorrentes dessas providências. 

Quando necessário, a CONTRATADA pela execução da obra ficará obrigada a apresentar 

detalhes construtivos, metodologia da obra e demais informações para a complementação 

do projeto executivo apresentado. 

A CONTRATANTE partirá do princípio de que a CONTRATADA estudou todos os 

documentos técnicos deste projeto e realizou vistoria no local da obra, portanto, está ciente 

das condições de trabalho e quantitativos estimados. NÃO serão aceitas, em hipótese 

alguma, reclamações advindas de dificuldades técnicas não previstas. Toda e qualquer 

dúvida deverá ser esclarecida previamente com a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos 

serviços correspondentes. 

 

5.1. MATERIAIS 

5.1.1. ALVENARIAS 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm 
(espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira; 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm 
(espessura 14 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira; 
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 Chapisco aplicado tanto em pilares de concreto como em alvenarias de paredes 
internas, com colher de pedreiro; 

 Emboço paredes em cimento e areia 1:4 espessura de 1,5 cm inclusive chapisco 1:3 
espessura de 9 mm; 

 Reboco em argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura de 0,5cm 
com preparo manual da argamassa; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.2. PISO / PAVIMENTAÇÃO 

 Contrapiso interno: Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, por 
preparo mecânico com betoneira; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.3. PINTURA 

 Paredes internas e externas a receberem pintura: Aplicação e lixamento de massa 
látex em teto e em paredes, duas demãos; 

 Paredes internas e externas a receberem pintura: Aplicação de fundo selador acrílico 
em paredes, uma demão;  

 Emboço cimento areia 1:4 esp.=1,5cm incl. chapisco 1:3 e=9 mm; 

 Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual 
da argamassa; 

 Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo 
manual da argamassa; 

 Pintura paredes externas: Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, cor 
branca, acabamento fosco;  

 Pintura paredes internas: Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, cor 
branca, acabamento fosco; 
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 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 Marca de referência: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou equivalente técnico. 

 

5.1.4. ESQUADRIAS 

 Fechadura de embutir para portas, completa, acabamento padrão popular; 

 Fechadura elétrica externa para porta tipo grade de ferro; 

 Porta em alumínio de abrir, uma folha, tipo veneziana 0,70 x 2,10 cm, com 
guarnição, fixação com parafuso, para acesso ao reservatório; 

 Porta em alumínio de abrir, duas folhas, tipo veneziana 1,20 x 2,10 cm, com 
guarnição, fixação com parafuso, para acesso ao reservatório; 

 Alçapão em ferro 0,95 x 0,95m, incluso ferragens, par acesso ao reservatório 
elevado e a cisterna enterrada; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente instalado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.5. ACESSIBILIDADE 

 Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1. 1/4"; 

 Grade de ferro, incluso porta de abrir 2 folhas; 

 Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm, incluso pintura com fundo 
anticorrosivo tipo zarcão; 

 Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) do referente item 
devidamente instalado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e 
plantas do projeto. 

 

5.2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Projeto Arquitetônico do Reservatório inclui: desenhos das Plantas, dos Cortes, das 

Fachadas, Cobertura, da Implantação e demais Detalhes; Memorial Descritivo; 

Especificações Técnicas e Lista de Materiais;  
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 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da RRT/ ART de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

5.3. ALTERAÇÕES 

 A FISCALIZAÇÃO poderá, caso necessário, realizar alterações nos Desenhos e nas 

Especificações Técnicas do Projeto Executivo apresentado. Poderá também, efetuar 

ampliação ou redução nos elementos em reajuste, conforme previsto na Lei 

8.666/93; 

 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por erros decorrentes da utilização de 

versões/revisões defasadas dos documentos do projeto executivo; 

 Ocorrendo a necessidade de alterações no projeto, a CONTRATADA deverá 

submetê-las à autorização e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. As solicitações de 

mudança do projeto deverão acompanhar o orçamento referente aos acréscimos e 

decréscimos dos serviços, contemplando os preços unitários cotados na proposta 

entregue na licitação ou os preços praticados no mercado, conforme Lei 8.666/93. 

 

5.4. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO 

 Este documento de especificações relaciona de forma generalizada a extensão do 

fornecimento de materiais e de mão-de-obra. A CONTRATADA deverá completá-la 

para garantir o funcionamento e desempenho da obra; 
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 Os materiais citados em sentido singular não denota quantidade do mesmo, devendo 

prevalecer as quantidades descritas nos desenhos do Projeto Executivo e na 

Planilha orçamentária; 

 A CONTRATADA deverá fornecer materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-

obra para a execução dos serviços descritos no Projeto Executivo e nestas 

Especificações. A realização dos serviços apresentados incluem a preparação do 

terreno, a preparação e manutenção do canteiro de obras e instalações necessárias, 

a adaptação do local, obras civis, adaptação das instalações elétricas, 

hidrossanitárias e demais atividades necessárias para o completo funcionamento e 

execução dos serviços da obra; 

 O bom funcionamento do sistema implantado será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Esta deverá garantir que as operações estejam em conformidade 

com as normas e legislações vigentes. Deverá seguir as orientações dos fabricantes 

dos materiais e dos equipamentos envolvidos na execução dos serviços da obra; 

 

5.5. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

 Para acompanhamento e supervisão técnica da qualidade dos serviços, a 

CONTRATADA deverá manter na obra profissional da área da construção civil como: 

Engenheiro, Arquiteto ou Técnico especializado; 

 A mão-de-obra utilizada na execução dos serviços deverá possuir capacitação 

técnica para desempenho de suas funções. Deverá cumprir os horários de trabalho, 

ser assídua e estar devidamente uniformizada e identificada em lista de profissionais 

envolvidos na obra. Esta relação de trabalhadores deverá ser entregue à 

CONTRATANTE; 

 O fornecimento dos materiais necessários à segurança dos serviços no ambiente de 

trabalho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 O recolhimento de taxas, impostos e contribuições sociais referentes à mão-de-obra 

executora será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá programar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 

realização de serviços fora do horário comercial normal, em finais de semana e 

feriados, não estando autorizada a cobrança adicional para o custeio da mão-de-

obra e aluguel de equipamentos e máquinas; 
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5.6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 É obrigatória a utilização de EPI - Equipamento de Proteção Individual para a 

execução dos serviços em conformidade com as Normas Reguladoras Brasileiras 

NR’s e com as demais Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. A 

CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e pela fiscalização da utilização 

desses equipamentos pelos colaboradores da obra. 

5.7. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

 A indicação dos fabricantes nas especificações dos materiais é apenas referencial 

com o intuito de orientar o padrão de qualidade e acabamento necessários à 

construtibilidade, à funcionalidade, à sustentabilidade, à manutenibilidade e à 

estética satisfatória da edificação; 

 A FISCALIZAÇÃO deverá ser informada por escrito em caso de eventualidades 

técnicas que obriguem a mudança de material especificado no Projeto, apresentando 

justificativas para as alterações necessárias; 

 O pedido de alteração e equivalência das especificações dos materiais deverá ser 

solicitado pela CONTRATADA da execução em tempo hábil para a análise e a 

aprovação da CONTRATANTE. Essa solicitação deverá ser por escrito e incluir 

elementos técnicos para análise como: catálogos, pareceres técnicos, amostras e 

certificações técnicas; 

 Não poderão ser justificados atrasos no cronograma de obra devido às alterações 

das especificações dos materiais e equipamentos. 

 

5.8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 Para todas as operações de execução da obra deverá ser observada e obedecida a 

Norma Reguladora Brasileira NR-18, sobre segurança no trabalho; 

 Será responsabilidade da CONTRATADA a execução das instalações provisórias 

para o correto funcionamento e segurança da obra; 
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 O manuseio e o armazenamento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos 

deverão ser monitorados para evitar perdas, utilização insegura e abandono em local 

inapropriado; 

 A especificação, o dimensionamento e o fornecimento das ferramentas e 

equipamentos para a execução da obra serão feitos pela CONTRATADA, conforme 

seu plano de execução, observadas as especificações estabelecidas no Caderno de 

Especificações; 

 Os materiais construtivos empregados na obra deverão ser novos e com nível de 

qualidade conforme as especificações técnicas deste documento e do Projeto 

Executivo. Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o processo 

licitatório, sem anuência da CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA pela 

execução às penalizações previstas em lei; 

 No local da obra ficará proibida a estocagem de materiais que não estiverem em 

conformidade com as especificações deste Caderno; 

 

5.9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 O recebimento dos serviços estará condicionado à aprovação da execução, dos 

materiais e dos equipamentos; 

 As instalações serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ocupação, estando também em conformidade com o Projeto 

Executivo e comprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 Será inspecionada a execução de todas as fases da construção. Após a conclusão 

de cada fase, serão realizados testes para a comprovação do cumprimento das 

exigências pactuadas. 

 

5.10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 
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materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 



 

 

Revisão Modificação Data Autor Aprovo 

00 Emissão Inicial 14/10/2019 Georgia Amarante JK 

01 Compatibilização implantação 16/12/2019 Georgia Amarante JK 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Arquitetônico das instalações para construção da Central de 

Resíduos do Conjunto Habitacional que será implantado na Sub-bacia 2 da Bacia 

Hidrográfica da Estrada Nova, localizado na Trav. Quintino Bocaiuva, s/nº, bairro do 

Jurunas, Município de Belém/PA. 

Será apresentada a consolidação do desenho arquitetônico em atendimento às normas 

reguladoras e legislação vigente e a harmonização com a implantação do Conjunto 

Habitacional, com as características do entorno, percursos, acessos e requisitos de 

acessibilidade, necessidades do cliente, soluções mais vantajosas e viabilidade econômica 

do Projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos foram elaborados em conformidade com as seguintes normas e referências 

bibliográficas: 

 ABNT NBR 06492/1994 - Representação de Projetos de Arquitetura; 

 ABNT NBR 13532/1995 - Elaboração de Projetos de Edificações - Arquitetura; 

 ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos; 

 NR’s - Normas Reguladoras de Segurança e Saúde do Trabalho. 

Outras normas, decretos ou leis não informadas e que sejam pertinentes, deverão ser 

seguidas de forma a garantir a qualidade final dos serviços. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Arquitetura – Central de Res. - Memorial Descritivo ............. 08PMB0119-CH-ARQ-MD-E201 

Arquitetura – Central de Res. - Especificações Técnicas ..... 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E201 

Arquitetura – Central de Res. - Lista de Materiais ................ 08PMB0119-CH-ARQ-LM-E201 

Arquitetura – Central de Res. - Plantas, Cortes e Elev. ........ 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E201 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em conformidade com o 

projeto executivo, com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações dos 

fabricantes dos materiais construtivos e equipamentos especificados. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem aprovação da CONTRATANTE 

estarão sujeitas às penalizações previstas em lei. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA pela execução da obra obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados por estarem em desacordo com o projeto executivo, devendo a mesma arcar 

exclusivamente com as despesas decorrentes dessas providências. 

Quando necessário, a CONTRATADA pela execução da obra ficará obrigada a apresentar 

detalhes construtivos, metodologia da obra e demais informações para a complementação 

do projeto executivo apresentado. 

A CONTRATANTE partirá do princípio de que a CONTRATADA estudou todos os 

documentos técnicos deste projeto e realizou vistoria no local da obra, portanto, está ciente 

das condições de trabalho e quantitativos estimados. NÃO serão aceitas, em hipótese 

alguma, reclamações advindas de dificuldades técnicas não previstas. Toda e qualquer 

dúvida deverá ser esclarecida previamente com a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos 

serviços correspondentes. 

 

5.1. MATERIAIS 

5.1.1. ALVENARIAS 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm 
(espessura 14 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira; 

 Chapisco aplicado tanto em pilares de concreto como em alvenarias de paredes 
internas, com colher de pedreiro; 

 Emboço paredes em cimento e areia 1:4 espessura de 1,5 cm inclusive chapisco 1:3 
espessura de 9 mm; 
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 Reboco em argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura de 0,5cm 
com preparo manual da argamassa; 

 Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 
aditivo impermeabilizante, e=1,5 cm; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.2. PISO / PAVIMENTAÇÃO 

 Contrapiso interno: Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, por 
preparo mecânico com betoneira; 

 Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com 
aditivo impermeabilizante, e=1,5 cm; 

 Acabamento de superfície de piso com cimento queimado com alisamento manual; 

 Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas 
e polimento mecanizado; 

 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 
10 cm, espessura 6 cm; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.3. PINTURA 

 Paredes internas e externas a receberem pintura: Aplicação e lixamento de massa 
látex em teto e em paredes, duas demãos; 

 Paredes internas e externas a receberem pintura: Aplicação de fundo selador acrílico 
em paredes, uma demão;  

 Emboço cimento areia 1:4 esp.=1,5cm incl. chapisco 1:3 e=9 mm; 

 Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual 
da argamassa; 

 Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo 
manual da argamassa; 
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 Pintura paredes externas e internas: Pintura com tinta látex acrílica em paredes 
externas, cor branca, acabamento fosco;  

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 Marca de referência: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou equivalente técnico. 
 
 

5.1.4. COBERTURA 

 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso 
transporte vertical; 

 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e 
areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical; 

 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso 
transporte vertical; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente instalado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.5. ESQUADRIAS 

 Fechadura de embutir para portas, completa, acabamento padrão popular; 

 Porta de ferro, de correr, tipo grade, com guarnição; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente instalado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.6. OUTROS 

 Container de lixo, em plástico polietileno de alta densidade, 1.000 L; 

 

5.2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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 Projeto Arquitetônico do Reservatório inclui: desenhos das Plantas, dos Cortes, das 

Fachadas, Cobertura, da Implantação e demais Detalhes; Memorial Descritivo; 

Especificações Técnicas e Lista de Materiais;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da RRT/ ART de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

5.3. ALTERAÇÕES 

 A FISCALIZAÇÃO poderá, caso necessário, realizar alterações nos Desenhos e nas 

Especificações Técnicas do Projeto Executivo apresentado. Poderá também, efetuar 

ampliação ou redução nos elementos em reajuste, conforme previsto na Lei 

8.666/93; 

 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por erros decorrentes da utilização de 

versões/revisões defasadas dos documentos do projeto executivo; 

 Ocorrendo a necessidade de alterações no projeto, a CONTRATADA deverá 

submetê-las à autorização e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. As solicitações de 

mudança do projeto deverão acompanhar o orçamento referente aos acréscimos e 

decréscimos dos serviços, contemplando os preços unitários cotados na proposta 

entregue na licitação ou os preços praticados no mercado, conforme Lei 8.666/93. 

 

5.4. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO 
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 Este documento de especificações relaciona de forma generalizada a extensão do 

fornecimento de materiais e de mão-de-obra. A CONTRATADA deverá completá-la 

para garantir o funcionamento e desempenho da obra; 

 Os materiais citados em sentido singular não denota quantidade do mesmo, devendo 

prevalecer as quantidades descritas nos desenhos do Projeto Executivo e na 

Planilha orçamentária; 

 A CONTRATADA deverá fornecer materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-

obra para a execução dos serviços descritos no Projeto Executivo e nestas 

Especificações. A realização dos serviços apresentados incluem a preparação do 

terreno, a preparação e manutenção do canteiro de obras e instalações necessárias, 

a adaptação do local, obras civis, adaptação das instalações elétricas, 

hidrossanitárias e demais atividades necessárias para o completo funcionamento e 

execução dos serviços da obra; 

 O bom funcionamento do sistema implantado será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Esta deverá garantir que as operações estejam em conformidade 

com as normas e legislações vigentes. Deverá seguir as orientações dos fabricantes 

dos materiais e dos equipamentos envolvidos na execução dos serviços da obra; 

 

5.5. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

 Para acompanhamento e supervisão técnica da qualidade dos serviços, a 

CONTRATADA deverá manter na obra profissional da área da construção civil como: 

Engenheiro, Arquiteto ou Técnico especializado; 

 A mão-de-obra utilizada na execução dos serviços deverá possuir capacitação 

técnica para desempenho de suas funções. Deverá cumprir os horários de trabalho, 

ser assídua e estar devidamente uniformizada e identificada em lista de profissionais 

envolvidos na obra. Esta relação de trabalhadores deverá ser entregue à 

CONTRATANTE; 

 O fornecimento dos materiais necessários à segurança dos serviços no ambiente de 

trabalho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 O recolhimento de taxas, impostos e contribuições sociais referentes à mão-de-obra 

executora será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá programar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 
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realização de serviços fora do horário comercial normal, em finais de semana e 

feriados, não estando autorizada a cobrança adicional para o custeio da mão-de-

obra e aluguel de equipamentos e máquinas; 

 

5.6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 É obrigatória a utilização de EPI - Equipamento de Proteção Individual para a 

execução dos serviços em conformidade com as Normas Reguladoras Brasileiras 

NR’s e com as demais Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. A 

CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e pela fiscalização da utilização 

desses equipamentos pelos colaboradores da obra. 

5.7. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

 A indicação dos fabricantes nas especificações dos materiais é apenas referencial 

com o intuito de orientar o padrão de qualidade e acabamento necessários à 

construtibilidade, à funcionalidade, à sustentabilidade, à manutenibilidade e à 

estética satisfatória da edificação; 

 A FISCALIZAÇÃO deverá ser informada por escrito em caso de eventualidades 

técnicas que obriguem a mudança de material especificado no Projeto, apresentando 

justificativas para as alterações necessárias; 

 O pedido de alteração e equivalência das especificações dos materiais deverá ser 

solicitado pela CONTRATADA da execução em tempo hábil para a análise e a 

aprovação da CONTRATANTE. Essa solicitação deverá ser por escrito e incluir 

elementos técnicos para análise como: catálogos, pareceres técnicos, amostras e 

certificações técnicas; 

 Não poderão ser justificados atrasos no cronograma de obra devido às alterações 

das especificações dos materiais e equipamentos. 

 

5.8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
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 Para todas as operações de execução da obra deverá ser observada e obedecida a 

Norma Reguladora Brasileira NR-18, sobre segurança no trabalho; 

 Será responsabilidade da CONTRATADA a execução das instalações provisórias 

para o correto funcionamento e segurança da obra; 

 O manuseio e o armazenamento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos 

deverão ser monitorados para evitar perdas, utilização insegura e abandono em local 

inapropriado; 

 A especificação, o dimensionamento e o fornecimento das ferramentas e 

equipamentos para a execução da obra serão feitos pela CONTRATADA, conforme 

seu plano de execução, observadas as especificações estabelecidas no Caderno de 

Especificações; 

 Os materiais construtivos empregados na obra deverão ser novos e com nível de 

qualidade conforme as especificações técnicas deste documento e do Projeto 

Executivo. Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o processo 

licitatório, sem anuência da CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA pela 

execução às penalizações previstas em lei; 

 No local da obra ficará proibida a estocagem de materiais que não estiverem em 

conformidade com as especificações deste Caderno; 

 

5.9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 O recebimento dos serviços estará condicionado à aprovação da execução, dos 

materiais e dos equipamentos; 

 As instalações serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ocupação, estando também em conformidade com o Projeto 

Executivo e comprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 Será inspecionada a execução de todas as fases da construção. Após a conclusão 

de cada fase, serão realizados testes para a comprovação do cumprimento das 

exigências pactuadas. 
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5.10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 

materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Arquitetônico das instalações para construção do 

Reservatório do Conjunto Habitacional que será implantado na Sub-bacia 2 da Bacia 

Hidrográfica da Estrada Nova, localizado na Trav. Quintino Bocaiuva, s/nº, bairro do 

Jurunas, Município de Belém/PA. 

Será apresentada a consolidação do desenho arquitetônico em atendimento às normas 

reguladoras e legislação vigente e a harmonização com a implantação do Conjunto 

Habitacional, com as características do entorno, percursos, acessos e requisitos de 

acessibilidade, necessidades do cliente, soluções mais vantajosas e viabilidade econômica 

do Projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos foram elaborados em conformidade com as seguintes normas e referências 

bibliográficas: 

 ABNT NBR 06492/1994 - Representação de Projetos de Arquitetura; 

 ABNT NBR 13532/1995 - Elaboração de Projetos de Edificações - Arquitetura; 

 ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos; 

 NR’s - Normas Reguladoras de Segurança e Saúde do Trabalho. 

Outras normas, decretos ou leis não informadas e que sejam pertinentes, deverão ser 

seguidas de forma a garantir a qualidade final dos serviços. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Arquitetura - Reservatório - Memorial Descritivo .................. 08PMB0119-CH-ARQ-MD-E301 

Arquitetura - Reservatório - Especificações Técnicas .......... 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E301 

Arquitetura - Reservatório - Lista de Materiais ..................... 08PMB0119-CH-ARQ-LM-E301 

Arquitetura - Reservatório - Implantação e Situação ............ 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E301 

Arquitetura - Reservatório - Plantas, Cortes e Elevações..... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E302 

Arquitetura - Reservatório - Detalhamento ........................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E303 

Arquitetura - Reservatório - Detalhamento ........................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E304 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em conformidade com o 

projeto executivo, com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações dos 

fabricantes dos materiais construtivos e equipamentos especificados. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem aprovação da CONTRATANTE 

estarão sujeitas às penalizações previstas em lei. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA pela execução da obra obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados por estarem em desacordo com o projeto executivo, devendo a mesma arcar 

exclusivamente com as despesas decorrentes dessas providências. 

Quando necessário, a CONTRATADA pela execução da obra ficará obrigada a apresentar 

detalhes construtivos, metodologia da obra e demais informações para a complementação 

do projeto executivo apresentado. 

A CONTRATANTE partirá do princípio de que a CONTRATADA estudou todos os 

documentos técnicos deste projeto e realizou vistoria no local da obra, portanto, está ciente 

das condições de trabalho e quantitativos estimados. NÃO serão aceitas, em hipótese 

alguma, reclamações advindas de dificuldades técnicas não previstas. Toda e qualquer 

dúvida deverá ser esclarecida previamente com a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos 

serviços correspondentes. 

 

5.1. MATERIAIS 

5.1.1. ALVENARIAS 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm 
(espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira; 

 Chapisco aplicado tanto em pilares de concreto como em alvenarias de paredes 
internas, com colher de pedreiro; 

 Emboço paredes em cimento e areia 1:4 espessura de 1,5 cm inclusive chapisco 1:3 
espessura de 9 mm; 
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 Reboco em argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura de 0,5cm 
com preparo manual da argamassa; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.2. PISO / PAVIMENTAÇÃO 

 Contrapiso interno: Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, por 
preparo mecânico com betoneira; 

 Acabamento de superfície de piso com cimento queimado com alisamento manual; 

 Cerâmica esmaltada 45 x 45 cm, cor cinza claro - pei-5, com argamassa colante pré-
fabricada para cerâmicas; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.3. PINTURA 

 Paredes internas e externas a receberem pintura: Aplicação e lixamento de massa 
látex em teto e em paredes, duas demãos; 

 Paredes internas e externas a receberem pintura: Aplicação de fundo selador acrílico 
em paredes, uma demão;  

 Emboço cimento areia 1:4 esp.=1,5cm incl. chapisco 1:3 e=9 mm; 

 Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual 
da argamassa; 

 Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo 
manual da argamassa; 

 Pintura paredes externas: Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, cor 
branca, acabamento fosco;  

 Pintura paredes internas: Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, cor 
branca, acabamento fosco; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 
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 Marca de referência: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou equivalente técnico. 

 

5.1.4. ESQUADRIAS 

 Fechadura de embutir para portas, completa, acabamento padrão popular; 

 Porta em alumínio de abrir, uma folha, tipo veneziana 0,80 x 2,10 cm, com 
guarnição, fixação com parafuso, para acesso ao reservatório; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente instalado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha; 

 Bancada de granilite, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula 
em plástico cromado tipo americana; 

 Churrasqueira pré moldada; 

 Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio. 

 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada para pcd sem furo frontal com louça 
branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável; 

 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação; 

 Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) do referente item 
devidamente instalado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e 
plantas do projeto. 

 

5.2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Projeto Arquitetônico do Reservatório inclui: desenhos das Plantas, dos Cortes, das 

Fachadas, Cobertura, da Implantação e demais Detalhes; Memorial Descritivo; 

Especificações Técnicas e Lista de Materiais;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da RRT/ ART de obra à 

CONTRATANTE; 
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 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

5.3. ALTERAÇÕES 

 A FISCALIZAÇÃO poderá, caso necessário, realizar alterações nos Desenhos e nas 

Especificações Técnicas do Projeto Executivo apresentado. Poderá também, efetuar 

ampliação ou redução nos elementos em reajuste, conforme previsto na Lei 

8.666/93; 

 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por erros decorrentes da utilização de 

versões/revisões defasadas dos documentos do projeto executivo; 

 Ocorrendo a necessidade de alterações no projeto, a CONTRATADA deverá 

submetê-las à autorização e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. As solicitações de 

mudança do projeto deverão acompanhar o orçamento referente aos acréscimos e 

decréscimos dos serviços, contemplando os preços unitários cotados na proposta 

entregue na licitação ou os preços praticados no mercado, conforme Lei 8.666/93. 

 

5.4. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO 

 Este documento de especificações relaciona de forma generalizada a extensão do 

fornecimento de materiais e de mão-de-obra. A CONTRATADA deverá completá-la 

para garantir o funcionamento e desempenho da obra; 

 Os materiais citados em sentido singular não denota quantidade do mesmo, devendo 

prevalecer as quantidades descritas nos desenhos do Projeto Executivo e na 

Planilha orçamentária; 
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 A CONTRATADA deverá fornecer materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-

obra para a execução dos serviços descritos no Projeto Executivo e nestas 

Especificações. A realização dos serviços apresentados incluem a preparação do 

terreno, a preparação e manutenção do canteiro de obras e instalações necessárias, 

a adaptação do local, obras civis, adaptação das instalações elétricas, 

hidrossanitárias e demais atividades necessárias para o completo funcionamento e 

execução dos serviços da obra; 

 O bom funcionamento do sistema implantado será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Esta deverá garantir que as operações estejam em conformidade 

com as normas e legislações vigentes. Deverá seguir as orientações dos fabricantes 

dos materiais e dos equipamentos envolvidos na execução dos serviços da obra; 

 

5.5. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

 Para acompanhamento e supervisão técnica da qualidade dos serviços, a 

CONTRATADA deverá manter na obra profissional da área da construção civil como: 

Engenheiro, Arquiteto ou Técnico especializado; 

 A mão-de-obra utilizada na execução dos serviços deverá possuir capacitação 

técnica para desempenho de suas funções. Deverá cumprir os horários de trabalho, 

ser assídua e estar devidamente uniformizada e identificada em lista de profissionais 

envolvidos na obra. Esta relação de trabalhadores deverá ser entregue à 

CONTRATANTE; 

 O fornecimento dos materiais necessários à segurança dos serviços no ambiente de 

trabalho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 O recolhimento de taxas, impostos e contribuições sociais referentes à mão-de-obra 

executora será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá programar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 

realização de serviços fora do horário comercial normal, em finais de semana e 

feriados, não estando autorizada a cobrança adicional para o custeio da mão-de-

obra e aluguel de equipamentos e máquinas; 
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5.6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 É obrigatória a utilização de EPI - Equipamento de Proteção Individual para a 

execução dos serviços em conformidade com as Normas Reguladoras Brasileiras 

NR’s e com as demais Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. A 

CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e pela fiscalização da utilização 

desses equipamentos pelos colaboradores da obra. 

 

5.7. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

 A indicação dos fabricantes nas especificações dos materiais é apenas referencial 

com o intuito de orientar o padrão de qualidade e acabamento necessários à 

construtibilidade, à funcionalidade, à sustentabilidade, à manutenibilidade e à 

estética satisfatória da edificação; 

 A FISCALIZAÇÃO deverá ser informada por escrito em caso de eventualidades 

técnicas que obriguem a mudança de material especificado no Projeto, apresentando 

justificativas para as alterações necessárias; 

 O pedido de alteração e equivalência das especificações dos materiais deverá ser 

solicitado pela CONTRATADA da execução em tempo hábil para a análise e a 

aprovação da CONTRATANTE. Essa solicitação deverá ser por escrito e incluir 

elementos técnicos para análise como: catálogos, pareceres técnicos, amostras e 

certificações técnicas; 

 Não poderão ser justificados atrasos no cronograma de obra devido às alterações 

das especificações dos materiais e equipamentos. 

 

5.8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 Para todas as operações de execução da obra deverá ser observada e obedecida a 

Norma Reguladora Brasileira NR-18, sobre segurança no trabalho; 

 Será responsabilidade da CONTRATADA a execução das instalações provisórias 

para o correto funcionamento e segurança da obra; 
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 O manuseio e o armazenamento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos 

deverão ser monitorados para evitar perdas, utilização insegura e abandono em local 

inapropriado; 

 A especificação, o dimensionamento e o fornecimento das ferramentas e 

equipamentos para a execução da obra serão feitos pela CONTRATADA, conforme 

seu plano de execução, observadas as especificações estabelecidas no Caderno de 

Especificações; 

 Os materiais construtivos empregados na obra deverão ser novos e com nível de 

qualidade conforme as especificações técnicas deste documento e do Projeto 

Executivo. Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o processo 

licitatório, sem anuência da CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA pela 

execução às penalizações previstas em lei; 

 No local da obra ficará proibida a estocagem de materiais que não estiverem em 

conformidade com as especificações deste Caderno; 

 

5.9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 O recebimento dos serviços estará condicionado à aprovação da execução, dos 

materiais e dos equipamentos; 

 As instalações serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ocupação, estando também em conformidade com o Projeto 

Executivo e comprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 Será inspecionada a execução de todas as fases da construção. Após a conclusão 

de cada fase, serão realizados testes para a comprovação do cumprimento das 

exigências pactuadas. 

 

5.10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 
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materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Estrutural e Fundação para a construção do Conjunto 

Habitacional situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas em Belém/PA, usando 

como base o projeto Arquitetônico aprovado, as informações obtidas nas visitas técnicas, as 

necessidades do cliente, as soluções mais vantajosas e a viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

fck - Resistência Característica do Concreto à Compressão 

MPa - Mega Pascal (Unidade de resistência a tensões de compressão e/ou tração) 

Ecs - Módulo de Elasticidade Secante 

Fct - Resistência à Tração Axial (tração direta) do Concreto 

Fyk - Valor Característico da Resistência de Escoamento 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

O projeto e a execução deverão seguir as normativas nacionais, com exceção de itens ou 

aplicações específicas ainda não regulamentadas no Brasil, onde serão aceitas normas 

internacionais aceitas e utilizadas no mercado. O projeto foi elaborado conforme: 

 ABNT NBR 6120/1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 ABNT NBR 6123/1988 - Forças devidas ao vento em edificações; 

 ABNT NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; 

 ABNT NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios. 

Normas não informadas e que sejam pertinentes a estes serviços, deverão ser seguidas de 

forma a garantir a qualidade final dos serviços, tais como códigos, normas, leis, decretos, 

portarias e regulamentos dos órgãos públicos e concessionários que estejam em vigor. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Estrutural - Memorial Descritivo ............................................. 08PMB0119-UR-EST-MD-E001 

Estrutural - Memorial de Cálculo ............................................ 08PMB0119-UR-EST-MC-E001 

Estrutural - Especificações Técnicas ..................................... 08PMB0119-UR-EST-ET-E001 

Estrutural - Lista de Materiais ................................................ 08PMB0119-UR-EST-LM-E001 

Estrutural - Fundação - Locação, Detalhes Blocos e Est. ...... 08PMB0119-UR-EST-DE-E101 

Estrutural - Blocos - Formas Pav. Térreo, Tipo 1 e Tipo 2  .... 08PMB0119-UR-EST-DE-E201 

Estrutural - Blocos - Formas Pav. Tipo 3, Cob. e Laje Técn. .. 08PMB0119-UR-EST-DE-E202 

Estrutural - Blocos - Cortes e Detalham. das Escadas ........... 08PMB0119-UR-EST-DE-E203 

Estrutural - Blocos - Cortes e Detalham. Pilares .................... 08PMB0119-UR-EST-DE-E204 

Estrutural - Blocos - Cortes e Detalham. Pilares .................... 08PMB0119-UR-EST-DE-E205 

Estrutural - Blocos - Detalham. Vigas Pav. Térreo ................. 08PMB0119-UR-EST-DE-E206 

Estrutural - Blocos - Detalham. Vigas Pav. Tipo 1 .................. 08PMB0119-UR-EST-DE-E207 

Estrutural - Blocos - Detalham. Vigas Pav. Tipo 2 .................. 08PMB0119-UR-EST-DE-E208 

Estrutural - Blocos - Detalham. Vigas Pav. Tipo 3 .................. 08PMB0119-UR-EST-DE-E209 

Estrutural - Blocos - Detalham. Vigas Pav. Cob. e Laje Téc ... 08PMB0119-UR-EST-DE-E210 

Estrutural - Blocos - Detalhamento Lajes ............................... 08PMB0119-UR-EST-DE-E211 

Estrutural - Central de Resíduos - Locação, Formas e Det .... 08PMB0119-UR-EST-DE-E301 

Estrutural - Reservatório - Detalham. Estacas e Blocos ......... 08PMB0119-UR-EST-DE-E401 

Estrutural - Reservatório - Formas e Cortes ........................... 08PMB0119-UR-EST-DE-E402 

Estrutural - Reservatório - Detalham. Pilares ......................... 08PMB0119-UR-EST-DE-E403 

Estrutural - Reservatório - Detalham. Vigas ........................... 08PMB0119-UR-EST-DE-E404 

Estrutural - Reservatório - Detalham. Vigas, Lajes e Reserv. . 08PMB0119-UR-EST-DE-E405 

Estrutural - Cisterna - Det. Estacas, Blocos, Formas, Cortes . 08PMB0119-UR-EST-DE-E501 

Estrutural - Cisterna - Det. Pilares, Vigas e Lajes .................. 08PMB0119-UR-EST-DE-E502 

Estrutural - Cisterna - Det. Armadura Reservatório ................ 08PMB0119-UR-EST-DE-E503 

Estrutural - Churrasqueira - Det. Sapatas, Formas e Cortes .. 08PMB0119-UR-EST-DE-E601 

Estrutural - Churrasqueira - Det. Pilares, Vigas e Lajes ......... 08PMB0119-UR-EST-DE-E602 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESTRUTURA DE CONCRETO 

5.1. CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35 MPA 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida 

em projeto. Para garantir a qualidade do concreto, a Contratada deverá utilizar 

preferencialmente concreto usinado. Se o concreto for fabricado no canteiro, sua mistura 

deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes requisitos: 

 O cimento a ser utilizado será o CP-32 com consumo mínimo para a classe C35 de 

280 kg/m3 e deverá ser, como exigência mínima, de marca oficialmente aprovada. O 

cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo o seu emprego em fração 

de saco; 

 Os agregados graúdos serão em seixo rolado isentos de substâncias nocivas ao seu 

emprego, tais como argila, material pulverulento, gravetos e outros; 

 Os agregados miúdos serão de areia natural ou artificial resultante da britagem de 

rochas estáveis, com uma granulometria especificada pela NBR-7211; 

 O abatimento do concreto (Slump) deve ser C35 S50 de 5cm +/- 2 cm;  

 Fator A/C ≥ 0,60 para CAA II; 

 A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria 

orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água 

potável poderá ser utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente 

observado, com a correção da umidade do agregado; 

 O controle tecnológico deverá ser realizado por empresa especializada e de acordo 

com as Normas Brasileiras; 

 O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. 

O concreto a ser utilizado na obra deverá ser submetido a um controle de aceitação 

conforme a NBR 12655:2006 (Concreto – Preparo, Controle e Recebimento). A Contratada 

deverá executar um mapeamento da concretagem, identificando as regiões concretadas e 

os respectivos corpos de prova retirados de todos os caminhões.  

Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades 

determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7, 14 e 28 dias e obtido o 

“slump” para todos os lotes do concreto. 

Os relatórios sobre a resistência à compressão aos 7 e 14 dias, juntamente com “slump”, 
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deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO até no máximo ao 10º dia, após a respectiva 

concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28 dias.  

Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser 

necessários reforços ou refazimento, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos PROJETISTAS, e 

de acordo com as normas da ABNT. Deverá ser feita a contra prova por laboratório indicado 

pela FISCALIZAÇÃO, à custa da CONTRATADA. 

A CONTRATANTE da obra rejeitará os serviços cuja aparência ou desempenho não sejam 

satisfatórios ou ainda, quando os laudos de resistência apresentarem resultados inferiores 

aos especificados nos projetos. As eventuais demolições e reconstruções que se fizerem 

necessárias ficarão por conta da CONTRATADA. 

A quantidade de escoras e o distanciamento entre elas devem estar de acordo com o 

projeto de formas e em função do pé direito, assegurando o travamento e suporte dos 

elementos estruturais até o seu ganho de resistência, até que o módulo de elasticidade seja 

atingido. O escoramento não deve ser fixado diretamente sobre o terreno, apoiando as 

escoras sobre placas de regularização. Devendo ainda, garantir as contra flechas conforme 

projeto estrutural. No concreto das lajes deverá ser dada preferência à utilização de seixo 

como agregado graúdo. 

 

5.2. CONCRETO FCK=20 MPA 

Concreto com função de preenchimento ou proteção mecânica, com baixo consumo de 

cimento e sem função estrutural. Utilizado geralmente em de camadas de proteção, 

envelopamento de tubos, enchimentos de camadas, base de blocos, lastros e contra-pisos. 

No pavimento Térreo (ou Baldrame conforme o projeto estrutural), deverá ser executada 

uma camada de concreto simples de 10 cm, com fck=20 Mpa sobre a camada 

impermeabilizante. Os demais elementos da infraestrutura deverão ser executados 

conforme o projeto estrutural e notas de projeto. 
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5.3. AÇO CA-50 E CA-60 

As barras de aço utilizadas para as armaduras, bem como sua montagem, deverão atender 

as prescrições das Normas Brasileiras vigentes, a saber: NBR-6118, NBR-7480, NBR-7478. 

O aço deverá apresentar homogeneidade suficiente quanto as suas características 

geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As 

barras deverão ser identificadas e acondicionadas em locais cobertos, colocados sobre 

travessas de madeira.  

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

 Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 

 Número de barras e suas bitolas; 

 Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos 

especiais com prévia autorização da fiscalização. 

A armadura deve ser distribuída conforme o Projeto Estrutural. Antes da concretagem 

deverá ser verificada a limpeza das formas, retirando todos os resíduos que possam 

prejudicar o concreto. 

O dobramento das barras deverá ser executado conforme a tabela abaixo que faz referência 

à NBR 6118: 

 

Figura 1 - Detalhe dos pinos de dobramento para ganchos (Ref. NBR 6118:2014). 

 

5.4. FORMAS TÁBUA DE MADEIRA 

As formas dos elementos de fundação deverão ser em tábuas de madeira de 3ª, podendo 

ter reaproveitamento de 3 vezes e deverão seguir a planta de formas do projeto estrutural.  
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A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 

montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser 

suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto 

quanto possíveis, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de 

topo e vedadas com mata-juntas, sendo que as mata-juntas deverão ser aplicadas no 

exterior das formas. 

As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento 

ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e estrutural, mantendo vivas as 

arestas e sem ondulações nas superfícies. 

 

5.5. FORMAS COMPENSADO RESINADO 

As formas para vigas, pilares e lajes deverão ser do tipo compensado resinado com 

dimensões de 1,10m x 2,20m e espessura 12 mm, com reaproveitamento de 2 vezes e em 

conformidade com a planta de formas do projeto estrutural. 

A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 

montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser 

suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto 

quanto possíveis, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de 

topo e vedadas com mata-juntas, sendo que as mata-juntas deverão ser aplicadas no 

exterior das formas. As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e 

aprumadas (com instrumento ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e 

estrutural, mantendo vivas as arestas e sem ondulações nas superfícies. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FUNDAÇÃO (BLOCOS SOBRE ESTACAS HÉLICE 
CONTÍNUA) 

6.1. PERFURAÇÃO 

A perfuração consiste em introduzir (por rotação) a haste de perfuração com a hélice no 

terreno, por meio de torque apropriado do equipamento para vencer a sua resistência. 

Para evitar que durante a introdução do trado haja entrada de solo ou água na haste tubular, 

existe, em sua face inferior, uma tampa metálica provisória, que é expulsa no início da 

concretagem. 

O avanço é sempre inferior a um passo por giro e a relação entre avanço e a rotação 

decresce ao aumentarem as características mecânicas do terreno. 

 

6.2. CONCRETAGEM 

Alcançada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (após a limpeza de 

rede) por bombeamento de concreto pelo interior da haste tubular. Sob a pressão do 

concreto, a tampa provisória é expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotação, 

mantendo-se o concreto injetado sempre sob pressão positiva, da ordem de 0,5 a 1,0 

kgf/cm2 (0,5 a 1,0 bar). 

Esta pressão positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para tanto devem ser 

observados dois aspectos executivos: o primeiro é certificar-se que a ponta do trado, na fase 

de introdução, tenha atingido um solo que permita a formação da "bucha" para garantir que 

o concreto injetado se mantenha abaixo da ponta do trado e não suba pela interface solo-

trado. 

O segundo é controlar a velocidade de subida do trado de modo à sempre ter um super-

consumo de concreto (relação entre volume injetado e o teórico superior a 1). 

À medida que o trado vai sendo retirado, um limpador mecânico remove o solo confinado 

entre a hélice do trado, e uma escavadeira remove esse solo para fora da área do 

estaqueamento. 

 

6.3. COLOCAÇÃO DA ARMADURA NA ESTACA 

O método executivo da estaca hélice contínua exige a colocação da armadura após o 
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término da concretagem do fuste da estaca. 

A armadura, em forma de gaiola, é introduzida na estaca por gravidade sendo empurrada 

pelos operários ou com auxílio de um pilão de pequena carga ou de vibrador. 

As estacas submetidas apenas a esforço de compressão levam uma armadura no seu topo, 

em geral variando entre 4,00m e 6,00m de comprimento. 

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligação entre a estaca e o bloco de 

coroamento das estacas, ou seja, com a estrutura. Outra finalidade desta armadura no 

trecho superior é garantir sua integridade estrutural, na fase de escavação para a execução 

dos blocos que, geralmente é feito com auxílio de escavadeiras mecânicas que "batem" nas 

estacas durante sua operação, por mais cuidadoso que seja o operador. 

Para as estacas submetidas à ação de esforços horizontais e momentos fletores, no seu 

topo: o comprimento da armadura deve abranger todo o trecho do fuste da estaca onde atua 

o diagrama do momento. Neste caso para a eficiência da instalação da armadura, a mesma 

deve ser convenientemente enrijecida, dotada de barras grossas e a espira helicoidal 

devidamente amarrada e soldada nas barras longitudinais. 

Para as estacas submetidas à tração é preferível, do ponto de vista executivo, armá-las com 

uma ou mais barras longitudinais em feixes de barras emendadas por luvas rosqueadas. 

Como neste tipo de armadura não existem estribos pode-se armar a estaca em todo o 

comprimento sem maiores dificuldades. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo de Civil (Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e 

Sinalização) para a construção do Conjunto Habitacional situado a Travessa Quintino 

Bocaiuva, bairro Jurunas em Belém/PA, usando como base o projeto Arquitetônico 

aprovado, as informações obtidas nas visitas técnicas, as necessidades do cliente, as 

soluções mais vantajosas e a viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todas as notas e observações direcionadas ao sistema serão obedecidas às normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), às normas e padrões em vigor da 

concessionária local e às especificações dos fabricantes dos materiais a serem utilizados na 

obra, sendo estas: 

 NBR 06497 - Levantamento Geotécnico 

 NBR 08036 - Programação de Sondagens para Fundações de Edifícios 

 NBR 08044 - Projeto Geotécnico 

 NBR 09061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto 

 NBR 5681:1980 - Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 

edificações 

 NBR 6122:1996 - Execução dos trabalhos de escavação 

 NBR 6459:1984 - Solo. Determinação do limite de liquidez 

 NBR 7180:1984 - Solo. Determinação do limite de plasticidade 

 NBR 7181:1984 - Solo. Determinação da análise granulométrica 
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 NBR 7182:1986 - Solo. Determinação do ensaio de compactação 

 NBR 7185:1988 - Solo. Determinação da massa específica aparente “in situ”, com 

uso do frasco de areia 

 NBR 9061:1985 - Escavação a céu aberto 

 NBR 9895:2016 - Solo. Ensaio de índice de suporte Califórnia 

 NBR 5626:1998 – Instalação Predial de Água Fria; 

 NBR 10844:1989 – Instalações Prediais de Águas Pluviais; 

 NBR 12266:1992 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 

água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 

 NBR 15527:2007 – Água de Chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas 

urbanas para fins não potáveis – Requisitos; 

 NBR 8890:2007 – Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos 

sanitários – Requisitos e Métodos 

 NBR 15953:2011 - Pavimento intertravado com peças de concreto - Execução. 

 NBR 7211:2009 - Agregados para concreto - Especificação. 

 NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação — Especificação e métodos 

de ensaio. 

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume I – Sinalização Vertical de 

Regulamentação 

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume II – Sinalização Vertical de 

Advertência 

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume IV – Sinalização Horizontal 

 NBR-11904/2015 – Sinalização Vertical Viária – Placas de Aço Zincado. 

 NBR-14644/2013 – Sinalização Vertical Viária – Película – Requisitos. 

 NBR-14890/2011 – Sinalização Vertical Viária – Suportes Metálicos em Aço para 

Placas – Requisitos. 

 NBR-14891/2012 – Sinalização Vertical Viária – Placas. 

 NBR-14962/2013 – Sinalização Vertical Viária – Suportes Metálicos em Aço para 

Placas – Projeto e Implantação. 

 NBR 15073 - Tubos corrugados de PVC e de Polietileno para drenagem subterrânea 

agrícola. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Civil - Memorial Descritivo.................................................... 08PMB0119-CH-CIV-MD-E001 

Civil - Memorial de Cálculo .................................................. 08PMB0119-CH-CIV-MC-E001 

Civil - Especificação Técnica ............................................... 08PMB0119-CH-CIV-ET-E001 

Civil - Lista de Materiais ....................................................... 08PMB0119-CH-CIV-LM-E001 

Civil - Terraplenagem - Planta e Perfis ................................ 08PMB0119-CH-CIV-DE-E101 

Civil - Drenagem - Implantação ............................................ 08PMB0119-CH-CIV-DE-E201 

Civil - Drenagem - Detalhes ................................................. 08PMB0119-CH-CIV-DE-E202 

Civil - Pavimentação - Implantação ...................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E301 

Civil - Pavimentação - Detalhes ........................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E302 

Civil - Sinalização - Planta ................................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E401 

Civil - Sinalização - Detalhes ............................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E402 

Civil - Sinalização - Detalhes ............................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E403 
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em conformidade com o 

Projeto Executivo, com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações dos 

fabricantes dos materiais construtivos e equipamentos especificados. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem aprovação da CONTRATANTE 

estarão sujeitas às penalizações previstas em lei. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados por estarem em 

desacordo com o projeto executivo, devendo a mesma arcar exclusivamente com as 

despesas decorrentes dessas providências. 

Quando necessário, a CONTRATADA ficará obrigada a apresentar detalhes construtivos, 

metodologia da obra e demais informações para a complementação do projeto executivo 

apresentado. 

A CONTRATANTE partirá do princípio de que a CONTRATADA estudou todos os 

documentos técnicos do projeto executivo e realizou vistoria no local da obra, portanto, está 

ciente das condições de trabalho e quantitativos estimados. NÃO serão aceitas, em hipótese 

alguma, reclamações advindas de dificuldades técnicas não previstas. Toda e qualquer 

dúvida deverá ser esclarecida previamente com a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos 

serviços correspondentes. 

 

5.1. ALTERAÇÕES 

 A FISCALIZAÇÃO poderá, caso necessário, realizar alterações nos Desenhos e nas 

Especificações Técnicas do Projeto Executivo apresentado. Poderá também, efetuar 

ampliação ou redução nos elementos em reajuste, conforme previsto na Lei 

8.666/93; 

 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por erros decorrentes da utilização de 

versões/revisões defasadas dos documentos do projeto executivo; 

 Ocorrendo a necessidade de alterações no projeto, a CONTRATADA deverá 



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CH-CIV-ET-E001-01 8/25 

submetê-las à autorização e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

5.2. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO 

 Este documento de especificações relaciona de forma generalizada a extensão do 

fornecimento de materiais e de mão-de-obra. A CONTRATADA deverá completá-la 

para garantir o funcionamento e desempenho da obra; 

 Os materiais citados em sentido singular não denota quantidade do mesmo, devendo 

prevalecer as quantidades descritas nos desenhos do Projeto Executivo; 

 A CONTRATADA deverá fornecer materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-

obra para a execução dos serviços descritos no Projeto Executivo e nestas 

Especificações, para as atividades de Drenagem e demais atividades necessárias 

para o completo funcionamento e execução dos serviços da obra; 

 O bom funcionamento do sistema implantado será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Esta deverá garantir que as operações estejam em conformidade 

com as normas e legislações vigentes. Deverá seguir as orientações dos fabricantes 

dos materiais e dos equipamentos envolvidos na execução dos serviços da obra; 

 

5.3. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

 Para acompanhamento e supervisão técnica da qualidade dos serviços, a 

CONTRATADA deverá manter na obra profissional da área da construção civil como: 

Engenheiro, Arquiteto ou Técnico especializado; 

 A mão-de-obra utilizada na execução dos serviços deverá possuir capacitação 

técnica para desempenho de suas funções. Deverá cumprir os horários de trabalho, 

ser assídua e estar devidamente uniformizada e identificada em lista de profissionais 

envolvidos na obra. Esta relação de trabalhadores deverá ser entregue à 

CONTRATANTE; 

 O fornecimento dos materiais necessários à segurança dos serviços no ambiente de 

trabalho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 O recolhimento de taxas, impostos e contribuições sociais referentes à mão-de-obra 

executora será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá programar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 
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realização de serviços fora do horário comercial normal, em finais de semana e 

feriados, não estando autorizada a cobrança adicional para o custeio da mão-de-

obra e aluguel de equipamentos e máquinas; 

 

5.4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 É obrigatória a utilização de EPI Equipamento de Proteção Individual para a 

execução dos serviços em conformidade com as Normas Reguladoras Brasileiras 

NR’s e com as demais Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. A 

CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e pela fiscalização da utilização 

desses equipamentos pelos colaboradores da obra. 

 

5.5. EMBALAGEM 

 Os materiais deverão ser entregues nas suas embalagens originais ou adaptadas 

para correta armazenagem e manuseio do conteúdo durante o transporte até o sítio 

da obra. 

 No ato do recebimento do material no local da obra, a FISCALIZAÇÃO verificará as 

etiquetas com o nome do fabricante; o nome comercial dos produtos; o número do 

lote de fabricação; o conteúdo líquido das embalagens; as condições de 

armazenamento e manuseio; e a integridade das embalagens. 

 A CONTRATADA deverá adequar as embalagens dos materiais para atender as 

orientações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes quanto ao 

armazenamento e manuseio dos produtos, independente dos atos de inspeção e 

aprovação das embalagens pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.6. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

  A FISCALIZAÇÃO deverá ser informada por escrito em caso de eventualidades 

técnicas que obriguem a mudança de equipamento especificado no Projeto 

Executivo, apresentando justificativas para as alterações necessárias; 

 O pedido de alteração e equivalência das especificações dos equipamentos deverá 
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ser solicitado pela CONTRATADA em tempo hábil para a análise e a aprovação da 

CONTRATANTE. Essa solicitação deverá ser por escrito e incluir elementos técnicos 

para análise como: catálogos, pareceres técnicos e certificações técnicas; 

 A CONTRATADA não poderá justificar atrasos no cronograma das atividades devido 

às alterações das especificações dos equipamentos; 

 

5.7. TRANSPORTE 

 Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser 

transportados até o sítio da obra; 

 O transporte horizontal e vertical dos materiais e equipamentos, do local de 

armazenamento ao local de utilização, será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 Nas operações de transporte, a CONTRATADA deverá prover equipamentos, 

dispositivos, acessórios e mão-de-obra apropriada para a supervisão e execução das 

atividades. 

 

5.8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 Para todas as operações de execução da obra deverá ser observada e obedecida a 

Norma Reguladora Brasileira NR-18; 

 Será responsabilidade da CONTRATADA a execução das instalações provisórias 

para o correto funcionamento e segurança da obra; 

 O manuseio e o armazenamento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos 

deverão ser monitorados para evitar perdas, utilização insegura e abandono em local 

inapropriado; 

 A especificação, o dimensionamento e o fornecimento das ferramentas e 

equipamentos para a execução da obra serão feitos pela CONTRATADA, conforme 

seu plano de execução, observadas as particularidades estabelecidas nas 

Especificações; 

 Os materiais construtivos empregados na obra deverão ser novos e com nível de 

qualidade conforme as especificações técnicas do Projeto Executivo. Quaisquer 

alterações dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem anuência da 

CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA às penalizações previstas em lei; 
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 No local da obra ficará proibida a estocagem de materiais e/ou equipamentos que 

não estiverem em conformidade com as especificações deste documento; 

 

5.9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 O recebimento dos serviços estará condicionado à aprovação da execução, dos 

materiais e dos equipamentos; 

 Os serviços serão recebidos quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ocupação, estando também em conformidade com o Projeto 

Executivo e comprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 Será inspecionada a execução de todas as fases da construção. Após a conclusão 

de cada fase, serão realizados testes para a comprovação do cumprimento das 

exigências pactuadas; 

 

5.10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 

materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 

  



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CH-CIV-ET-E001-01 12/25 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TERRAPLENAGEM 

 O Projeto executivo de Terraplenagem inclui: desenhos das Plantas com 

representação gráfica; Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Lista de 

Material;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da RRT/ART de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

6.1. MATERIAIS PARA TERRAPLENAGEM 

A CONTRATADA deverá executar os serviços de corte e aterro com equipamentos 

compatíveis com os que constam no memorial descritivo e nesta especificação técnica do 

projeto de terraplenagem, atendendo os padrões estabelecidos pelas Normas vigentes. 

 

6.1.1. CORTE 

 Utilização de escavadeira hidráulica para escavação/corte do perfil natural do terreno 

até sua profundidade estabelecida em projeto arquitetônico; 

 O solo de 1ª categoria escavado será retirado com auxílio de caminhão basculante 

de até 14m³ sendo reutilizado no aterro de alguns setores do próprio terreno da obra. 
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6.1.2. ATERRO 

 Em áreas onde será realizada tal atividade, deverá empregar o uso de 

motoniveladoras para nivelamento do terreno;  

 Aplicar-se-á eventualmente, retroescavadeiras para o auxílio dos serviços 

supracitados; 

 Para a compactação do solo, deverão ser utilizados soquetes mecânicos nas 

regiões próximas a edificação e rolo compressor nas demais áreas. 

 

6.2. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente executado e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do projeto. Os serviços aceitos serão 

medidos e pagos por m³ (metro cúbico). 
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7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DRENAGEM 

 O Projeto executivo de Drenagem inclui: desenhos das Plantas com representação 

gráfica e detalhes; Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Lista de Material;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da ART / RRT de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 Todos os serviços de Drenagem devem seguir rigorosamente o projeto. Quaisquer 

alterações deverão ser comunicadas ao responsável técnico da obra que avaliará as 

necessidades de alterações. 

 

7.1. MATERIAIS PARA DRENAGEM 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados no projeto do 

Sistema de Drenagem, e deverão ser de boa qualidade, atendendo os padrões 

estabelecidos pelas Normas vigentes. 

A CONTRATADA deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento. Os 

serviços aceitos serão medidos e pagos por tubulação e acessórios, fornecidos e instalados, 

conforme especificações em plantas do projeto, e demais documentos. 

 

7.1.1. TUBOS DE CONCRETO E CONEXÕES  

 Os tubos pré-moldados de concreto são peças de seção circular, com encaixe tipo 
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macho-fêmea ou ponta-bolsa, podendo ser armados ou não. A fabricação dos tubos 

pré-moldados de concreto devem seguir as recomendações da NBR 8890:2008. 

 As valas para assentamento dos tubos devem acompanhar o traçado sugerido em 

projeto. 

 O fundo da vala deve ser regularizado e compactado, de forma a se obter um leito 

uniforme e de acordo com as inclinações das tubulações indicadas em projeto. 

 O reaterro deve ser feito em camadas de 10 cm e devem ser apiloados 

manualmente. O restante do reaterro da vala deve ser feito em camadas sucessivas 

de no máximo 30 cm e compactadas de tal forma a se obter o mesmo estado do 

terreno lateral, podendo ser utilizado o mesmo material da vala, desde que aprovado 

pela fiscalização. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

do referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

7.1.2. TUBOS DE PEAD E CONEXÕES  

 As tubulações e conexões em PEAD, conforme diâmetro especificado em projeto, da 

marca Tigre ou equivalente técnico; 

 A junta elástica deve ser executada de acordo com as especificações do fabricante. 

Em todos os pontos da tubulação que existam curvas, derivações, reduções, 

registros, entre outras conexões, devem ser executadas ancoragens, em blocos de 

concreto.  

 Antes do reaterro da vala, todas as juntas devem ser verificadas quanto à 

estanqueidade. O material de reaterro que fica em contato direto com a tubulação 

até a altura de 30 cm acima de sua geratriz superior deve ser isento de pedras e 

entulhos. 

 O reaterro deve ser feito em camadas de 10 cm e devem ser apiloados 

manualmente. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

do referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 
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7.1.3. ACESSÓRIOS 

7.1.3.1. POÇO DE VISITAS 

 Poço de visita em concreto com dimensões conforme projeto, com tampão de ferro 

fundido. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

7.1.3.2. MEIO-FIO E SARJETA 

 O meio-fio deve ser executado com peças pré-moldadas em concreto conjugado 

com sarjeta  

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

do referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

7.1.3.3. BOCA DE LOBO 

 As guias com aberturas e as caixas subterrâneas deverão ser executadas conforme 

projeto.  As grelhas deverão ser em ferro fundido. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

7.1.3.4. CAIXA DE LIGAÇÃO 

 As caixas de ligação devem ser executadas nas dimensões conforme projeto, em 

concreto, atendendo as boas práticas construtivas. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

 

7.1.3.5. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente instalado/executado e aprovado 
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pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do projeto. Os serviços aceitos 

serão medidos e pagos por m (metro linear) para tubulações e meios-fios e por unidade para 

poços de visitas e bocas de lobo. 
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PAVIMENTAÇÃO 

 O Projeto Executivo de Pavimentação inclui: desenhos das Plantas com 

representação gráfica e detalhes; Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e 

Lista de Material;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da ART / RRT de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

8.1. MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados no projeto de 

Pavimentação, e deverão ser de boa qualidade, atendendo os padrões estabelecidos pelas 

Normas vigentes. Todos os serviços devem seguir a sequencia lógica de execução de cada 

etapa, sendo estas supervisionadas pela FISCALIZAÇÃO e liberadas individualmente para a 

execução das etapas seguintes. 

Os serviços não devem ser executados em dia de chuva. 

 

8.2. COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL 

O sub leito deve ser devidamente regularizado e compactado a 100% Proctor normal.  
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8.3. COLCHÃO DE AREIA 

A camada de assentamento terá espessura de 5cm e será composta por areia (pó de 

pedra), contendo no máximo 5% de silte e argila (em massa) e, no máximo, 10% de material 

retido na peneira de 4,8mm. Não serão admitidos torrões de argila, matéria orgânica ou 

outras substâncias nocivas. 

Deve ser espalhada sobre a superfície de assentamento e nivelada com régua niveladora. 

As guias podem ser de madeira ou alumínio e devem ser colocadas paralelamente sobre a 

base nivelada e assentada. Deve ser colocada somente a área que será assentada no dia, 

pois a areia não pode ser deixada no local por períodos prolongados aguardando a 

colocação dos blocos. A espessura final da camada, após a compactação, deve ser de 5 cm 

em toda a área, mantendo uma superfície uniforme. 

Após o nivelamento, não pode haver tráfego de equipamentos ou pedestres sob a camada 

antes da instalação dos bloquetes. 

 

8.4. CAMADA DE REVESTIMENTO 

A camada de revestimento é composta por piso intertravado de concreto com blocos 

sextavados, espessura de 10 cm, assentado sobre colchão de areia e=5cm e rejuntamento 

com argamassa cimento/areia traço 1:2. 

 

 Procedimentos de Execução: 

o Assentamento: 

As guias e os fios guias devem ser assentados a cada 10,0 m no sentido longitudinal da via, 

sendo uma no eixo e uma em cada borda da via. No sentido do eixo para os bordos devem 

ser colocadas a cada 2,50 m. Os serviços devem ser regularmente verificados por meio de 

linhas guias longitudinais e transversais a cada 5 metros. 

O assentamento da primeira fiada deve seguir o padrão de assentamento do projeto, 

iniciando do meio da pista para o meio fio, seguindo o alinhamento e não arrastando a peça 

sobre a camada de assentamento até a posição final. As juntas entre os blocos têm que ter 

3,0 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 4 mm). 

Todas as correções devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactação. 
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o Rejuntamento com pedrisco: 

As juntas devem ser preenchidas com areia fina (grãos menores que 2,5mm), seca, sem 

cimento ou cal, até ¾ da altura do bloquete. O espalhamento da areia deve ser feito com 

vassourão. 

 

o Compactação: 

A compactação deve ser feita com placas vibratórias, proporcionando a acomodação das 

peças no colchão de areia. Deve ser executada das bordas para ao centro, paralela ao 

centro da pista. Deve-se compactar com sobreposição de 15 a 20cm em cada passada 

sobre a anterior e alterná-la com o espalhamento do material de rejuntamento até que as 

juntas sejam preenchidas até ¾ da altura do bloquete. 

Irregularidades de depressão devem ser imediatamente corrigidas, retirando e recompondo 

as peças com suficiente adição de areia para perfeita correção do defeito. 

 

o Rejuntamento com argamassa: 

O rejuntamento deve ser feito com argamassa de cimento/areia, traço 1:2. O derramamento 

deve ser feito com um regador até que a argamassa aflore na superfície do pavimento. 

 

8.5. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente instalado/executado e aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do projeto. Os serviços aceitos 

serão medidos e pagos por m² (metro quadrado). 
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9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SINALIZAÇÃO 

 O Projeto executivo de Sinalização inclui: desenhos das Plantas com representação 

gráfica e detalhes; Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Lista de Material;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da ART / RRT de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

9.1. MATERIAIS SINALIZAÇÃO 

A sinalização horizontal do presente projeto é composta por faixas de pedestre, linha 

simples contínua de divisão de pista, faixas de estacionamento e setas de orientação. Estes 

tem a função de ordenar e canalizar o fluxo de veículos, orientar o fluxo de pedestres e 

complementar a sinalização visual vertical dentro do Conjunto Habitacional. 

 

9.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Antes do início da pintura, é preciso fazer o preparo da superfície, deixando-a limpa e seca, 

sem sujeiras, areia, poeira, óleos, graxas ou qualquer material estranho que possa 

prejudicar a aderência da tinta ao pavimento.  
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9.1.2. TINTA 

De acordo com a NORMA DNIT 100/2018 – ES, deve-se utilizar uma tinta em solvente a 

base de resina acrílica/estireno, totalmente resistente à água e ao intemperismo. Para as 

tintas adquirirem a indispensável retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de 

vidro. 

A tinta deve satisfazer aos requisitos qualitativos e quantitativos mínimos conforme a NBR 

13699, indicado nas Tabelas 1 e 2. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro quadrado) do referente item 

devidamente executado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e plantas do 

projeto. 

 

 

Tabela 1 - Requisitos Quantitativos 
Fonte: DNER-EM 368/2000 
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Tabela 2 - Requisitos Qualitativos 
Fonte: DNER-EM 368/2000 

 

9.1.3. EXECUÇÃO 

De acordo com o DNER-EM 368/2000 - Tinta para sinalização horizontal rodoviária à base 

de resina acrílica e/ou vinílica, para a execução da pintura, a temperatura do pavimento 

deverá ser superior a 3 °C do ponto do orvalho; a temperatura ambiente deve estar entre 10 

°C e 40 °C; umidade relativa do ar até 90%, o pavimento estar aparentemente seco e não 

chovendo; a tinta deve estar apta ou susceptível à adição de microesferas de vidro. 

A espessura úmida de tinta a ser aplicada deve ser de 0,4mm ou 0,6mm, a ser obtida de 

uma só passada da máquina sobre o revestimento. 

A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o 

revestimento e permitir a liberação do tráfego a partir de 30 minutos após aplicação. 

As microesferas de vidro devem satisfazer à especificação de microesferas de vidro para 

sinalização horizontal rodoviária DNER-EM 373/2000. 

A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de 

adesividade às microesferas de vidro e ao revestimento, produzir película seca, fosca, de 

aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de 

vida útil que deve ser, no mínimo, de dois anos. 

A tinta, depois de aplicada, deve apresentar ótimas condições de aparência durante o dia, 

visibilidade noturna e durabilidade. 
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9.2. SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL 

De acordo com o Contran, a sinalização tem a finalidade de fornecer informações que 

permitam aos usuários da via adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a 

segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. 

São classificadas como placas de regulamentação, advertência e indicação. No presente 

projeto são utilizadas apenas placas de advertência e regulamentação. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do referente item devidamente 

instalado/executado, incluindo placa e poste metálico, e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

9.2.1. MATERIAL DE CONFECÇÃO 

9.2.1.1. PELÍCULA 

Os símbolos das placas devem ser confeccionadas com película refletiva do Tipo I-A. Estas 

são constituídas por lentes microesféricas, agregadas a uma resina sintética, espalhada por 

filme metalizado e recobertas por plástico transparente e flexível, resultando em uma 

superfície lisa e plana. Isto permite que a apresentação da cor seja a mesma tanto de dia 

quanto à noite. Os valores mínimos de coeficiente de retro-reflexão constantes devem ser 

seguidos, como mostra a Tabela 3, utilizando equipamento que possua ângulo de 

observação de 0,2º a 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos em candelas por lux 

por metro quadrado. 

 

Tabela 3 - Coeficientes de retro-reflexão 
Fonte: ET-DE-L00/004 - Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo 
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9.2.1.2. MATERIAL DA PLACA 

A confecção das placas deve ser em chapas de aço planas, lisas, isentas de rebarbas, 

espessura mínima de 1,25mm, bitola #18. Devem receber os furos dos suportes e em 

seguida devem ser revestidas com zinco. Após o corte final, devem ter as bordas lixadas e 

serem tratadas em ambos os lados para a retirada de graxa e decapagem. O verso deve ser 

pintado com uma demão de primer sintético e duas demãos de esmalte sintético preto fosco. 

 

9.2.1.3. SUPORTE DAS PLACAS 

O poste de suporte das placas deve ser em tubo de aço galvanizado SAE 1020, seção 

circular, com diâmetro interno de 2” e espessura de 3.65mm DIN2440 NBR 5580 e 

fechamento superior deve ser feito com peça de PVC específica com 4cm de altura. 

Deve ser executada a galvanização uniforme tanto interna quanto externamente, com uma 

camada de zinco de espessura mínima de 350g/m². Parafusos, porcas e arruelas também 

devem ser zincados com espessura mínima de 200g/m². 

 

9.3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente instalado/executado e aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do projeto. Os serviços aceitos 

serão medidos e pagos por m² (metro quadrado) para a sinalização horizontal e por unidade 

para a sinalização vertical. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Hidrossanitário para a construção do Conjunto Habitacional 

situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas em Belém/PA, usando como base o 

projeto Arquitetônico aprovado, as informações obtidas nas visitas técnicas, as 

necessidades do cliente, as soluções mais vantajosas e a viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

ETE – Estação de Tratamento de Efluentes 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

PVC - Policloreto de Vinila  

PVCR - Policloreto de Vinila Reforçado 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos das Instalações Hidrossanitárias foram elaborados em conformidade com as 

seguintes publicações e normas: 

 NBR 5626/1998 - Instalação Predial de Água Fria; 

 NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais; 

 NBR 9649/1986 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

 NBR 12266/1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 

água, esgoto ou drenagem urbana - Procedimento; 

 NBR 8160/1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução; 

 NBR 5688 - Tubos e Conexões em PVC Rígido para Instalações Prediais de Esgoto 

Sanitário e Ventilação; 

Normas não informadas e que sejam pertinentes a estes serviços, deverão ser seguidas de 

forma a garantir a qualidade final dos serviços, tais como códigos, normas, leis, decretos, 

portarias e regulamentos dos órgãos públicos e concessionários que estejam em vigor. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Hidro - Memorial Descritivo .................................................. 08PMB0119-CH-HID-MD-E001 

Hidro - Memorial de Cálculo ................................................. 08PMB0119-CH-HID-MC-E001 

Hidro - Especificações Técnicas .......................................... 08PMB0119-CH-HID-ET-E001 

Hidro - Lista de Materiais ..................................................... 08PMB0119-CH-HID-LM-E001 

Hidro - Água Fria - Planta Térreo (Implan) ........................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E101 

Hidro - Água Fria - Planta Cobertura e Laje Téc. (Implan) ... 08PMB0119-CH-HID-DE-E102 

Hidro - Água Fria - Plantas Reserva Elev. (Implan) .............. 08PMB0119-CH-HID-DE-E103 

Hidro - Água Fria - Detalhe Isométrico Geral (Implan) ......... 08PMB0119-CH-HID-DE-E104 

Hidro - Água Fria - Churrasqueira e Detalhes (Implan) ........ 08PMB0119-CH-HID-DE-E105 

Hidro - Água Fria - Planta Subsolo (Blocos) ......................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E106 

Hidro - Água Fria - Planta Térreo (Blocos). .......................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E107 

Hidro - Água Fria - Planta Pav. 1º Andar (Blocos) ................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E108 

Hidro - Água Fria - Planta Pav. 2° Andar (Blocos) ................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E109 

Hidro - Água Fria - Planta Pav. 3° Andar (Blocos) ................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E110 

Hidro - Água Fria - Planta Cobertura e Laje Téc. (Blocos) ... 08PMB0119-CH-HID-DE-E111 

Hidro - Água Fria - Detalhes Iso. H1, H2, H9 e H10 ............. 08PMB0119-CH-HID-DE-E112 

Hidro - Água Fria - Detalhes Iso. H3 a H8 e H11 a H16 ....... 08PMB0119-CH-HID-DE-E113 

Hidro - Água Fria - Detalhes  ............................................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E114 

Hidro - Esgoto - Planta de Implantação ............................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E201 

Hidro - Esgoto - Planta Subsolo (Blocos) ............................. 08PMB0119-CH-HID-DE-E202 

Hidro - Esgoto - Planta Térreo (Blocos) ............................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E203 

Hidro - Esgoto - Planta Térreo (Blocos) ............................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E204 

Hidro - Esgoto - Planta Pav. Tipo (Blocos)  .......................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E205 

Hidro - Esgoto - Cobertura (Blocos)  .................................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E206 

Hidro - Esgoto - Detalhes S1 a S4 (Blocos)  ........................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E207 

Hidro - Esgoto - Detalhes S5 a S8 (Blocos)  ........................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E208 

Hidro - Esgoto - Planta Térreo (Churrasqueiras)  ................. 08PMB0119-CH-HID-DE-E209 

Hidro - Esgoto - Detalhes Construtivos  ............................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E210 

Hidro - Águas Pluviais - Implantação ................................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E301 

Hidro - Águas Pluviais - Planta Sub. (Blocos) ...................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E302 

Hidro - Águas Pluviais - Planta Térreo (Blocos)  .................. 08PMB0119-CH-HID-DE-E303 

Hidro - Águas Pluviais - Planta Cobertura (Blocos)  ............. 08PMB0119-CH-HID-DE-E304 

Hidro - Águas Pluviais - Planta (Churrasqueiras)  ................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E305  
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. ÁGUA FRIA 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados nos projetos de Água 

Fria, e deverão ser de boa qualidade, atendendo os padrões estabelecidos pelas Normas 

vigentes. 

A CONTRATADA deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento. Os 

serviços aceitos serão medidos e pagos por tubulação, válvulas, acessórios, fornecidos e 

instalados, conforme especificações em plantas do projeto, e demais documentos. 

 

5.1.1. TUBOS E CONEXÕES 

 Tubos e conexões serão em PVC rígido soldáveis ou roscáveis, conforme diâmetro 

especificado em projeto, da marca Tigre ou equivalente técnico; 

 As tubulações horizontais e verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por 

abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 

 Nas tubulações que serão soldáveis, as superfícies a serem soldadas devem estar 

devidamente lixadas, em seguida devem ser limpas com solução preparadora Tigre, 

ou equivalente técnico, para eliminar impurezas e gorduras. Finalizado este 

processo, deve-se aplicar Adesivo Especial PVC/CPVC Tigre frasco ou equivalente 

técnico, sempre distribuído de maneira uniforme. Para o perfeito encaixe, deve ser 

feito uma leve rotação entre as peças de um quarto (¼) de volta até atingir a posição 

definitiva. Limpar o excesso de adesivo no momento do encaixe. Deve-se aguardar 

uma hora para encher a tubulação de água e doze horas para fazer o teste de 

pressão. 

 Deve-se verificar o resultado da instalação hidráulica antes do cobrimento das 

instalações, a fim de verificar possíveis vazamentos. Durante a fase de testes, 

deverão ser tomadas todas as providências para que a água proveniente de 

eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.  

 As tubulações enterradas devem ser assentadas a profundidade mínima de 30 cm 

em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais 

pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado 
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utilizando-se areia ou material granular. O reaterro da vala deve ser executado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

para as tubulações e un (unidade) do referente item devidamente 

instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e plantas 

do projeto. 

 

5.1.2. METAIS 

 Registros de Gaveta, Bruto e Pressão serão da marca Deca ou equivalente técnico, 

nos registros situados nos banheiros ou em locais que a estética deva ser priorizada, 

deverá ser utilizado canopla cromada;  

 Os reservatórios do condomínio deverão ser em concreto armado, conforme projetos 

arquitetônico e estrutural específicos; 

 Válvulas de escoamento, sifões e ligações flexíveis, cromados, fabricação Deca, 

Docol ou equivalente; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.3. PRESSURIZADOR 

 Pressurizador com potência de 120 W e pressão mínima de 8 m.c.a marca Komeco, 

Lorenzetti ou equivalente técnico, na saída dos reservatórios de cada bloco;  

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.1.4. MEDIDORES INDIVIDUAIS E HIDRÔMETRO 

 Hidrômetros individuais serão do tipo multijato, para água potável fria, com vazão 

máxima de 5m³/h e diâmetro nominal de 3/4".  

 Hidrômetro para rede condominial será do tipo multijato, com vazão nominal de 

15m³/h e diâmetro nominal de 2”.  

 Os hidrômetros devem ser fabricados com materiais resistentes às diversas formas 

de corrosão interna e externa causadas pela água e pela agressividade do meio 

ambiente, devem apresentar resistência mecânica e química adequada à sua 

utilização e inalteráveis pelas variações de temperatura e pressão de serviço, em 

conformidade com a normalização vigente. Devem ser providos de bateria interna 

com tempo de vida útil mínima de 12 anos. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.5. RESERVATÓRIO 

 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar um reservatório elevado em polietileno, 

da marca Tigre ou equivalente técnico, com capacidade mínima de 1.500 litros em 

cada bloco habitacional, além dos materiais necessários e suas respectivas 

instalações; 

 Os reservatórios do condomínio (elevado e cisterna) serão em concreto armado e 

deverão ser executados conforme Projeto Estrutural específico; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.6. CONJUNTO DE BOMBAS 

 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar duas bombas com potência de 3,0 cv, 

vazão de 10m³/h e altura manométrica de 24 m.c.a., da marca KSB ou equivalente 

técnico, além dos materiais necessários e suas respectivas instalações; 
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 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.2. ÁGUAS PLUVIAIS  

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados nos projetos do 

Sistema de Águas Pluviais como as calhas metálicas, tubulação horizontal e vertical em 

PVCR e caixas de areia, que deverão ser de boa qualidade, atendendo os padrões 

estabelecidos pelas Normas vigentes. 

A CONTRATADA deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento. Os 

serviços aceitos serão medidos e pagos por tubulação, acessórios, fornecidos e instalados, 

conforme especificações em plantas do projeto, Memorial Descritivo, Especificação Técnica 

e demais documentos necessários para execução dos serviços. 

 

5.2.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 Tubos e conexões serão em PVCR rígido soldáveis, conforme diâmetro especificado 

em projeto, da marca Tigre ou equivalente técnico; 

 As tubulações horizontais e verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por 

abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 

 Nas tubulações que serão soldáveis, as superfícies soldadas devem estar 

devidamente lixadas, em seguida devem ser limpas com solução preparadora Tigre, 

ou equivalente técnico, para eliminar impurezas e gorduras. Finalizado este 

processo, deve-se aplicar Adesivo Especial PVC Tigre frasco ou equivalente técnico, 

sempre distribuído de maneira uniforme. Para o perfeito encaixe, deve ser feito uma 

leve rotação entre as peças de um quarto (¼) de volta até atingir a posição definitiva. 

Limpar o excesso de adesivo no momento do encaixe. Deve-se aguardar uma hora 

para encher a tubulação de água e doze horas para fazer o teste de pressão. 

 Deve-se verificar o resultado da instalação hidráulica antes do cobrimento das 

instalações, a fim de verificar possíveis vazamentos. Durante a fase de testes, 

deverão ser tomadas todas as providências para que a água proveniente de 

eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.  

 As tubulações enterradas devem ser assentadas a profundidade mínima de 30 cm 

em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais 

pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado 



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CH-HID-ET-E001-01 10/13 

utilizando-se areia ou material granular. O reaterro da vala deve ser executado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

para as tubulações e un (unidade) do referente item devidamente 

instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e plantas 

do projeto. 

 

5.2.2. CAIXA DE AREIA 

 As caixas de areia devem ser executadas nas dimensões 60 x 60 cm, com grelha, 

em concreto ou tijolo cerâmico, com tampa de ferro fundido, atendendo às boas 

práticas construtivas; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.3. ESGOTO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados nos projetos do 

Sistema de Esgoto e lista de materiais, e deverão ser de boa qualidade, atendendo os 

padrões estabelecidos pelas Normas vigentes. 

A CONTRATADA deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento. Os 

serviços aceitos serão medidos e pagos por tubulação, válvulas, acessórios, fornecidos e 

instalados, conforme especificações em plantas do projeto, Memorial Descritivo, 

Especificação Técnica e demais documentos necessários para execução dos serviços. 

 

5.3.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 Tubos e conexões serão em tubos de concreto pré-moldados de seção circular, com 

encaixe tipo macho-fêmea e PVC rígido soldáveis ou roscáveis, conforme diâmetro 

especificado em projeto, da marca Tigre ou equivalente técnico. A fabricação dos 

tubos pré-moldados de concreto deverá seguir as recomendações da NBR 

8890:2008; 

 As tubulações Horizontais e Verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas 

por abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 

 Nas tubulações que serão soldáveis, as superfícies a serem soldadas devem estar 

devidamente lixadas, em seguida devem ser limpas com solução preparadora 

TIGRE, ou equivalente técnico, para eliminar impurezas e gorduras. Finalizado este 

processo, deve-se aplicar Adesivo Especial PVC Tigre frasco ou equivalente técnico, 

sempre distribuído de maneira uniforme. Para o perfeito encaixe, deve ser feito uma 

leve rotação entre as peças de um quarto (¼) de volta até atingir a posição definitiva. 

Limpar o excesso de adesivo no momento do encaixe. Deve-se aguardar uma hora 

para encher a tubulação de água e doze horas para fazer o teste de pressão. 

 Deve-se verificar o resultado da instalação hidráulica antes do cobrimento das 

instalações, a fim de verificar possíveis vazamentos. Durante a fase de testes, 

deverão ser tomadas todas as providências para que a água proveniente de 

eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.  

 As tubulações enterradas devem ser assentadas a profundidade mínima de 30 cm 

em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais 
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pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado 

utilizando-se areia ou material granular. O reaterro da vala deve ser executado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm; 

 O recobrimento na tubulação assentada sob o passeio do condomínio não deverá 

ser inferior a 65 cm; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

para as tubulações e un (unidade) do referente item devidamente 

instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e plantas 

do projeto. 

 

5.3.2. CAIXA DE INSPEÇÃO  

 As caixas de inspeção devem ser executadas em concreto, com formato retangular 

nas dimensões mínimas de 60 x 60 cm e altura conforme detalhe em projeto. A 

tampa de acesso deverá ser em concreto ou ferro fundido. Devem ser construídas 

atendendo as boas práticas construtivas; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.3. POÇO DE VISITA 

 Os poços de visita devem ser executados em concreto armado, formato cilíndrico, 

com diâmetro mínimo de entrada de 60 cm de fundo de 120 cm e altura mínima de 

120 cm, conforme detalhe em projeto. A tampa de acesso deverá ser de ferro 

fundido; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.3.4. CAIXAS DE GORDUIRA 

 As caixas de gordura devem ser executadas em concreto, com formato conforme 

detalhe em projeto. A tampa de acesso deverá ser em concreto com alça de ferro 

fundido. Devem ser construídas atendendo as boas práticas construtivas; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.5. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 Deverá ser prevista a construção de uma ETE Compacta, conforme indicado na 

implantação do Projeto Arquitetônico, para o tratamento dos efluentes sanitários 

gerados pelo condomínio, atendendo a demanda de até 90 m3/dia; 

 No local da ETE deverá ser previsto um radier e um ponto elétrico trifásico conforme 

especificação técnica fornecida pela empresa executora da Estação; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.4. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 

materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - 

SPDA, para a construção do Conjunto Habitacional situado a Travessa Quintino Bocaiuva, 

bairro Jurunas em Belém/PA, usando como base o projeto Arquitetônico aprovado, as 

informações obtidas nas visitas técnicas, as necessidades do cliente, as soluções mais 

vantajosas e a viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

ETE - Especificações Técnicas Específicas 

PVC - Policloreto de Vinila  

DPS - Dispositivo de Proteção Contra Surtos 

SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os critérios gerais apresentados estão baseados em documentos e Normas Técnicas 

descritas abaixo: 

 NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão - ABNT 

 NBR-8995 Iluminância de Ambientes de Trabalho - ABNT 

 NBR-10898 Sistema de Iluminação de Emergência - ABNT 

 NBR-5419 Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - ABNT 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

SPDA - Memorial Descritivo ................................................. 08PMB0119-CH-SPD-MD-E001 

SPDA - Memorial de Cálculo ............................................... 08PMB0119-CH-SPD-MC-E001 

SPDA - Especificações Técnicas ......................................... 08PMB0119-CH-SPD-ET-E001 
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SPDA - Lista de Materiais .................................................... 08PMB0119-CH-SPD-LM-E001 

SPDA - Planta Cobertura ..................................................... 08PMB0119-CH-SPD-DE-E301 

SPDA - Planta Térreo e Pavimentos .................................... 08PMB0119-CH-SPD-DE-E302 

SPDA - Reservatório Elevado .............................................. 08PMB0119-CH-SPD-DE-E303 

SPDA - Detalhes Construtivos ............................................. 08PMB0119-CH-SPD-DE-E304 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. PARA-RAIOS FRANKLIN 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar para-raios tipo “Franklin” de 4 pontas em latão 

cromado, com duas descidas. Deverão ser instalados em mastro de 3 (três) metros e 

suportados por conjunto de estais, conforme detalhes em projeto. 

Deverá ser instalado também conjunto de sinalização com 2 (duas) lâmpadas e relé 

fotoelétrico bivolt, junto aos mastros dos para-raios. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por para-raios, fornecidos e instalados, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-012 (para-raios), TEL-470 (mastro), TEL-453 (estais), 

TEL-075 (base mastro), TEL-600 (sinalizador) ou equivalente técnico. 

 

5.2. BARRA CHATA 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar barra chata em aço galvanizado à fogo 7/8" x 

1/8" x 3,0 m (70 mm²) com furos de Ø7 mm e curvas 90° de barra chata em alumínio 7/8" x 

1/8" x 300 mm (70 mm²), instaladas conforme indicado em projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por metro de barra chata e peça de curva, 

fornecidos e instalados, conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-761 ou equivalente técnico. 
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5.3. VERGALHÃO RE-BAR 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar vergalhão RE-BAR galvanizado à fogo, 

Ø10 mm x 4,00 m (80 mm²), instalados conforme indicado em projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por metro de vergalhão, fornecidos e instalados, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-765 ou equivalente técnico. 

 

5.4. CLIPS GALVANIZADO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar Clips galvanizado para emenda de RE-BARs de 

Ø8 a 10 mm, instalados conforme indicado em projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por peça de clips, fornecidos e instalados, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-5238 ou equivalente técnico. 

 

5.5. CONECTOR ATERRINSERT 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar conector ATERRINSERT com disco de latão, 

rosca fêmea M12 e distância entre RE-BAR e face da forma regulável de 25 mm a 40 mm, 

instalados conforme indicado em projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por peça de conector, fornecidos e instalados, 
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conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-656 ou equivalente técnico. 

 

5.6. CABO DE COBRE NÚ 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar cabo de cobre nú #35mm² e #95mm², conforme 

a norma NBR 5419, em contato com a edificação e para a malha de aterramento. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por metro de cabo de cobre nú, fornecido e 

instalado, conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Conduspar, Ficap, Pirelli ou equivalente técnico. 

 

5.7. TERMINAL DE COMPRESSÃO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar terminal de compressão estanhado de 1 furo 

para cabo de 35 mm², instalados conforme indicado em projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por peça de terminal, fornecidos e instalados, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-5135 ou equivalente técnico. 

 

5.8. CAIXA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar caixa de equipotencialização de potenciais, com 

tampa (210mm x 210mm), em aço com barra em cobre espessura 6mm, contendo 8 

terminais para cabo de cobre #16mm² e 1 terminais para cabo de cobre #50mm². 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por caixa, fornecida e instalada, conforme 

especificações e plantas do projeto. 
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Referência Termotécnica, modelo TEL-901 ou equivalente técnico. 

 

5.9. LAUDO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DA ARMADURA 

Durante a execução e após a conclusão do sistema de SPDA deverá ser elaborado um 

laudo atestando a continuidade elétrica da armadura conforme Anexo F da NBR 5419-3. 

O laudo consiste de relatório fotográfico e de continuidade desde o início da execução de 

pilares, vigas baldrames e trechos de armaduras na fundação. Antes e depois da 

concretagem de cada pavimento, deverá ser feito o teste de continuidade conforme norma, 

verificando a continuidade através dos conectores ANTISSIRET instalados. 

A contratada deverá fornecer laudo de medição da malha de aterramento, comissionamento 

das instalações de SPDA e fornecer uma declaração de conformidade das instalações de 

SPDA conforme NBR-5419:2015. 

A armadura de aço dentro de estruturas de concreto armado é considerada eletricamente 

contínua, contanto que pelo menos 50 % das conexões entre barras horizontais e verticais 

sejam firmemente conectadas. 

Para estruturas utilizando concreto com armadura de aço (incluindo as estruturas pré-

fabricadas), a continuidade elétrica da armadura deve ser determinada por ensaios elétricos 

efetuados entre a parte mais alta e o nível do solo. A resistência elétrica total obtida no 

ensaio final não pode ser superior a 0,2 Ω e deve ser medida com utilização de equipamento 

adequado para esta finalidade. Se este valor não for alcançado, ou se não for possível a 

execução deste ensaio, a armadura de aço não pode ser validada como condutor natural da 

corrente da descarga atmosférica. 

Com o SPDA instalado, uma verificação final deve ser realizada. Primeiramente, os 

componentes naturais devem obedecer aos requisitos mínimos descritos na norma. 

Os ensaios de continuidade das armaduras devem ser realizados com dois objetivos: 

 Para verificação de continuidade elétrica de pilares, vigas baldrames e trechos de 

armaduras na fundação (primeira verificação); 
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 Após a instalação do sistema, para verificar a continuidade de todo o sistema 

envolvido (verificação final). 

Os ensaios deverão ser acompanhados de certificado de conformidade e ART junto ao 

CREA e entregues à fiscalização. 

O serviço aceito será medido e pago após a entrega do Laudo. 

 

Procedimento para a primeira verificação 

Verificar se as condições previstas para o uso das armaduras de concreto foram satisfeitas, 

registrando, por meio de documento técnico oficial com fotos identificando os locais. 

Caso a instalação de REBAR nos pilares projetados não seja possível, o projetista deverá 

ser consultado para uma atualização do projeto. 

A continuidade elétrica das armaduras de uma edificação deve ser determinada medindo-se, 

com o instrumento adequado, a resistência ôhmica entre segmentos da estrutura, 

executando-se diversas medições entre trechos diferentes. 

Todos os pilares que serão conectados ao subsistema de captação devem ser 

individualmente verificados, a menos que, durante a medição em pelo menos 50 % do total 

de pilares a serem utilizados resultar em valores na mesma ordem de grandeza, e que 

nenhum resultado seja maior que 1 Ω, o número de medições pode ser reduzido. 

Medições cruzadas, ou seja, parte superior de um pilar contraparte inferior de outro pilar, 

devem ser realizadas para verificar interligações entre pilares. 

Medições somente na parte inferior são necessárias para verificação da continuidade de 

baldrames e trechos da fundação. 

Medições em trechos intermediários dos pilares são necessárias para verificação de 

eventuais pontos de descontinuidade na armadura. 

Os pontos de conexão do subsistema de captação com o pilar devem ser os mesmos 

utilizados nos ensaios. 
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Procedimento para verificação final 

A verificação final deve ser realizada nos sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas que utilizam componentes naturais nas descidas, após a conclusão da 

instalação do sistema. A medição da resistência deve ser realizada entre a parte mais alta 

do subsistema de captação e o de aterramento, preferencialmente no BEP. O valor máximo 

permitido para o ensaio de resistência nesse trecho é de 0,2 Ω. 

 

Aparelhagem de medição 

O instrumento adequado para medir a continuidade deve injetar corrente elétrica entre 1 A e 

10 A, com frequência diferente de 60 Hz e seus múltiplos, entre os pontos extremos da 

armadura sob ensaio, sendo capaz de, ao mesmo tempo que injeta essa corrente, medir a 

queda de tensão entre esses pontos. A resistência ôhmica obtida na verificação da 

continuidade é calculada dividindo-se a tensão medida pela corrente injetada. 

Considerando que o afastamento dos pontos onde se faz a injeção de corrente pode ser de 

várias dezenas de metros, o sistema de medida deve utilizar a configuração de quatro fios, 

sendo dois para corrente e dois para potencial, evitando assim o erro provocado pela 

resistência própria dos cabos de ensaio e de seus respectivos contatos. 

Não é admissível a utilização de multímetro convencional na função de ohmímetro, pois a 

corrente que este instrumento injeta no circuito é insuficiente para obter resultados estáveis 

e confiáveis. 

 

Conexões entre partes do sistema 

Uma vez constatada, na verificação inicial, a continuidade dos pilares ensaiados, a conexão 

entre o subsistema de captação e as armaduras devem ser realizadas com critério. 

As conexões realizadas dentro dos pilares devem ser feitas de tal forma que garanta um 

bom contato entre os condutores, uma boa robustez mecânica e térmica, bem como 

previnam a corrosão. A restauração dos pilares deve ser feita de tal forma que evite 

penetração de umidade e restabeleça as condições do concreto o mais perto possível de 
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antes da realização da quebra. 

 

5.10. LAUDO DE MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO 

Depois de feito todo o aterramento deverá ser medida a resistência ôhmica do solo. De 

posse da leitura e confirmando-se valores mínimos estipulados por norma, o sistema de 

aterramento estará aprovado. Caso os valores medidos não confirmarem, o sistema deverá 

ser corrigido e testado novamente até os resultados estarem de acordo. 

A contratada deverá fornecer laudo de medição da malha de aterramento, comissionamento 

das instalações de SPDA e fornecer uma declaração de conformidade das instalações de 

SPDA conforme NBR-5419:2015. 

O serviço aceito será medido e pago após a entrega do Laudo. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Especificação Técnica (ETE) tem por finalidade estabelecer às diretrizes gerais para a 

elaboração, especificação de materiais, equipamentos e serviços referentes ao Projeto de 

Sistemas, incluindo CFTV, Controle de Acesso, Sistema de Pânico e SDTV do Projeto do 

Novo Fórum de Taguatinga/DF. 

 

2. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todas as notas e observações direcionadas ao sistema serão obedecidas às normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), às normas e padrões em vigor da 

concessionária local e às especificações dos fabricantes dos materiais a serem utilizados na 

obra, sendo estas: 

 TIA/EIA (Telecomunications Industry Association / Eletronic Industries Association) 

dos Estados Unidos,  

 Normas ISO (Internacional Standard Organization); 

 Normas e Regulamentos da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); 

 ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e  

 Modelo Tecnológico - Telemática & Radiocomunicação 

 Portaria GPR 1596 de 29 de Novembro de 2012. 

 IEC – International Electrotechnical Commission; 

 IEEE – Institute of Electrical  and Electronic Engineers; 

 NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

 NBR 5471 - Condutores Elétricos;  

 NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica - conectores elétricos; 

 NBR 5624 - Eletrodutos de aço; 

 NECA 3032005  Standard for Installing ClosedCircuit Television (CCTV) Systems; 

 NEMA – National Electric Manufacturers Association; 

 NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 Práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas – Edificações – Projeto; 

 Portaria RFB n° 3518 de 30/set/2011; 

 Portaria RFB n° 113 de 31/jan/2013; 
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 Ato Declaratório COANA/COTEC n° 28 de 22/dez/2010; 

 FCC – Federal Communications Commission; 

 ONVIF – Open Network Video Interface Forum; 

 UL – Underwriters Laboratories; 

 CE Approval – Conformidade Europeia; 

 Diretiva RoHS – Restriction of Hazardous Substance Directive (Restrição de Uso de 

Substâncias Tóxicas); 

 Diretiva WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment (Descarte e Reciclagem de 

Cabos); 

 SNIA – Storage Networking Industry Association; 

 As exigências dos órgãos municipais e estaduais. 

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;  

Cabe ressaltar que as normas suportadas pelos órgãos citados não estarão aqui 

relacionadas, uma vez que estas normas estão sempre em processo de atualização por 

meio de boletins e drafts, porém deverão ser seguidas em sua íntegra, obedecendo a todas 

as atualizações oportunas. 

 

3. SIMBOLOGIA 

ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR – Normas Técnicas Brasileiras 

TJDFT – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

MD – Memorial Descritivo 

MC – Memória de Cálculo 

ETE – Especificações Técnicas Específicas 

SDAI – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Memorial Descritivo ................................................................. 08TDF0114-06-SEL-MD-0001 

Memorial de Cálculo ................................................................ 08TDF0114-06-SEL-MC-0002 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – TELEFONIA 

5.1. CABOS 

5.1.1. CABO CTP-APL 

Deverão ser fornecidos e instalados Cabos Telefônicos tipo CTP-APL (CA-40-20 e CA-40-

50) geleados 20 ou 50 pares, com no mínimo as seguintes características: 

 É constituído por condutores de cobre nu, isolados por polietileno ou polipropileno, 
núcleo enfaixado com material não higroscópico e protegido por uma capa APL; 

 Diâmetro nominal do condutor: 0,50 mm; 

 Geleado para tráfego de voz segundo requisitos da norma ABNT NBR 10488, para a 
transmissão de sinais analógicos e digitais para redes externas. 

 Deverão ser confeccionados e testados em fábrica, sendo obrigatória a apresentação 
da certificação do fabricante, quando da Instalação dos mesmos. 

 Aplicação: Geleado redes externas como cabo primário ou secundário para tráfego 
de voz segundo requisitos da norma ABNT NBR 10488, para a transmissão de sinais 
analógicos e digitais para redes externas; 

 Capa APL – fita de alumínio politenada lisa, aderida à capa externa de polietileno 
preta, seguindo a norma ABNT NBR 9124; 

 Certificado pela Diretiva RoHS e UL 94 V-0; 

 Resistência Elétrica Máx. em CC: ≥94,00 Ω/km; 

 Desequilíbrio capacitativo: 

o Média quadrática par X par máxima: 45,3 pF/km; 

o Média quadrática par X terra médio máxima: 574 pF/km; 

 Resistência mínima de isolamento: ≥ 15 GΩ.km – 20ºC; 

 Tensão entre condutores CC: ≥ 3,0 kV; 

 Tensão entre condutores e blindagem: 10 kVcc; 

 Resíduo de telefonia a 150 kHz mín. (rms): 68 dB/km; 

 Atenuação a 800 Hz: 1,7 dB/km; 
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 Diâmetro externo máximo do cabo: 14,0 mm e 18,0 mm, respectivamente. 

Os serviços aceitos serão medidos em metros (m) conforme Especificações, Plantas e 

Seções do Projeto e aprovados pela Fiscalização. 

Referência Nexans ou equivalente técnico. 

Referência Furukawa ou equivalente técnico. 

 

5.2. TOMADAS 

5.2.1. CONECTOR (TOMADA) RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 – BLINDADO  

Instalação em uso interno de pontos de acesso na área de trabalho para tomadas de 

serviços em Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, 

segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ISO/IEC11801, FCC 

PARTE 68 e NBR:14565, para cabeamento horizontal blindado (F/UTP) de uso interno. 

 Deve atender plenamente aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 (Categoria 
6). 

 Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). 

 Vias de contato planas para aumentar a superfície de contato com o conector macho, 
produzidas em cobre-berílio, com camada de ouro de 1,27 μm. 

 Terminais de conexão padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG (diâmetro 
isolado até 1,27 mm). 

 Deve possuir protetores traseiros para as conexões (dust cover) e tampa de proteção 
frontal removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone 
de identificação (ANSI EIA/TIA 606). 

 Com angulação de conectorização de 90 graus quando instaladas em conduletes, ou 
utilização de condulete com dimensões adequadas a curvatura do cabo Cat. 6. 

 Com angulação de conectorização de 180 graus quando instaladas em patch panels 
ou caixas de consolidação. 

 Deve ser homologado pela ANATEL. 
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 O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a 
ANSI EIA/TIA 568B.2.10. 

 Identificação do componente como Categoria 6 Blindado, gravado no frontal do 
conector.  

 As tomadas serão instaladas nos locais de trabalho previstos nos desenhos de 
projeto previamente aprovados. Também deve ser prevista a instalação completa em 
todos os patch panel’s e caixas de consolidação. 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento das tomadas, sua instalação e a interligação 

dos cabos F/UTP. Além disso, também fazem parte deste escopo os testes de fábrica, a 

verificação e testes de instalação, o comissionamento e certificação da rede. 

Os serviços serão aceitos e pagos por Peça fornecida e instalada, levando em consideração 

o seu respectivo escopo. 

Referência Furukawa ou equivalente técnico. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA – SDTV 

6.1. CABO COAXIAL 

Cabo coaxial RG6, 90% malha, para antena de televisão, com no mínimo, as seguintes 

características: 

 Isolação interna em polietileno expanso a gás/PVC 70ºC anti-chama; 

 Cor branca; 

 Blindagem fita de poliéster aluminizada mais trança de fios de alumínio; 

 Cobertura de Blindagem: 90%; 

 Impedância Nominal: 75 Ω; 

 Velocidade de Propagação: 82%. 

O cabo deve ser instalado de maneira a evitar seu esmagamento, mantendo inalteradas 

suas características elétricas. 

Terminada a instalação, selar as pontas do cabo para evitar a penetração de umidade. 
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Os serviços aceitos serão medidos e pagos por metro de cabo, fornecido e instalado, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Furukawa, Cabletech ou equivalente técnico. 
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7. INFRAESTRUTURA 

7.1. CAIXAS E CONDULETES 

7.1.1. CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO 

Caixas de passagem para a derivação de cabeamento entre diferentes prédios e demais 

caixas de passagem, ou entre caixas de passagem, e terão, no mínimo, as seguintes 

características: 

 Serão de concreto armado, cujas dimensões internas são de 600 x 600 x 600 mm 
com tampa de ferro articulada de 0,30 x 0,30. 

 Todas estas Caixas de Passagens serão construídas em concreto armado com 
resistência mecânica de 25 MPa que serão transportadas e instaladas nos locais 
definidos em Planta. 

Os serviços aceitos serão medidos em peças fornecidas conforme Especificações, Plantas e 

Seções do Projeto e aprovados pela Fiscalização. 

 

7.1.2. CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 

Deverá ser fornecida e instalada caixa de passagem metálica de 400x400x120 mm de 

embutir, de sobrepor, com tampa. Estas caixas serão instaladas na parede do shaft 

conforme indicado em projeto. 

Referência Wetzel ou equivalente técnico. 

 

 

7.2. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS 

Após a instalação, as eletrocalhas, canaletas, perfilados e eletrodutos deverão ser limpos 

com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante. O lubrificante 

para facilitar a passagem, caso necessário, deverá ser adequado à finalidade e compatível 

com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usado vaselina industrial neutra e 
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talco industrial neutro, sendo vedado o uso de graxas. As partes que possuírem algum tipo 

de corrosão deverão ser tratadas com pintura anticorrosiva e ou substituídas caso o 

problema não seja sanado. 

As eletrocalhas, leitos e perfilados deverão ser suportadas por tirantes não sendo permitida 

uma distância de fixação superior a 2,0 m, independentemente da dimensão. O 

caminhamento deverá atender ao especificados no projeto e seus detalhes. 

Os materiais deverão suportar perfeitamente as condições ambientais, sendo instaladas de 

modo a não submeter os condutores elétricos a esforços mecânicos e térmicos. 

Onde possa existir dúvida dos sistemas instalados, deverão ser instalados em locais 

estratégicos placas de identificação de cada sistema.  

Os acessórios, como luvas, emendas, curvas, braçadeiras e outros, deverão da linha e da 

mesma fabricação das eletrocalhas, leitos, perfilados, eletrodutos e etc., respectivamente. 

 

7.2.1. ELETRODUTOS 

Os eletrodutos poderão ser instalados: 

 Aparentes e no entreforro: aço galvanizado, tipo leve I, bitola indicadas em planta. 
As curvas e luvas deverão ter as mesmas características dos eletrodutos. As caixas 
e conduletes deverão ser do mesmo material. Bitola conforme projeto. Deverá 
atender a norma NBR 5598:2013. 

 Embutidos na parede e no piso: de PVC rígido roscável, acabamento interno liso, 
grande resistência mecânica e não propagador de chama, bitolas indicadas em 
planta. As curvas e luvas deverão ter as mesmas características dos eletrodutos. 
Deverá atender a norma NBR 15465. 

A bitola mínima empregada deverá ser 3/4", exceto nos casos em que o eletroduto faça 

parte integrante de equipamentos montados em fábrica, desde que seja observada a 

ocupação interna máxima recomendada. 

Conforme item 6.2.11.1.2 da NBR 5410: “nas instalações elétricas abrangidas por esta 

norma só são admitidos em instalações aparentes e embutidas eletrodutos que não 

propaguem chama”. 
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Todo o material para suporte dos eletrodutos, bem como de conexões (luva, bucha, prensa 

cabo, conduletes, tampas, etc.) deverão ser fornecidos com o eletroduto. 

Os eletrodutos deverão ser instalados paralelamente ou perpendicularmente às paredes, 

lajes, vigas ou estruturas. Deverão ser fixados aos suportes através de braçadeiras, não 

sendo admitido o emprego de solda. 

Os eletrodutos não deverão ser suportados por tubulações sujeitas à remoção ou que 

operem a temperaturas elevadas. Deverá ser mantida uma distância mínima entre os 

eletrodutos e outras linhas. 

Deverá ser evitada a instalação de circuitos elétricos em áreas onde a temperatura ambiente 

seja normalmente elevada ou possa, eventualmente, se tornar elevada. Nos casos onde 

isso seja inevitável, deverá ser dado um tratamento adequado no que se refere ao 

dimensionamento e escolha do material isolante dos condutores, os quais deverão ser 

protegidos através do uso de obstáculos contra a propagação de calor. 

Nas instalações externas, deverão ser analisados os efeitos da expansão térmica dos 

eletrodutos em trechos longos, bem como os demais movimentos e esforços sobre os 

suportes, tais como as oscilações devido a ventos. 

Em locais sujeitos a umidade intensa, deverão ser previstos drenos nos invólucros de 

equipamentos elétricos externos e nos pontos baixos da instalação. 

Caso necessário, deverão ser instaladas unidades seladoras nas entradas das caixas que 

contenham dispositivos elétricos, a fim de evitar a penetração de umidade. 

O raio da curvatura dos eletrodutos e dos acessórios empregados deverá permitir a 

execução dos raios mínimos de curvatura para os cabos. Deverá ser também observada a 

capacidade de dobramento dos eletrodutos sem sofrer danos mecânicos. O número de 

curvas e desvios deverá ser reduzido ao mínimo, devendo ser empregadas caixas para 

puxamento ou emendas e demais acessórios onde necessários. 

Caso seja necessário, os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo 

longitudinal, conforme disposição da NBR 5410. 
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Este item será medido pelo levantamento da quantidade de metros lineares de tubulação 

instalada em campo. Serão consideradas no fornecimento do item as conexões dos 

eletrodutos, os suportes, bem como os acessórios e miudezas necessárias ao perfeito 

funcionamento do sistema. Para a quantidade de suportes foi adotado que a cada 2m de 

tubulação tenha um conjunto de suportes ou fixação. 

Os dutos deverão estar marcados, de forma bem visível e indelével, com os seguintes: 

 Marca ou identificação do fabricante; 

 Diâmetro nominal em milímetros; 

 Classe ou a norma a que pertence o duto; 

Para composição do custo final deve ser considerado como conjunto de suporte: 

 01 tirante rosca total de 3/8" galvanizado L=1,0m; 

 01 chumbador CBA 3/8”; 

 01 abraçadeira em aço carbono tipo D para eletroduto, com parafuso, porca 3/8” e 
arruela. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo de PPCI (Proteção e Combate à Incêndio) para a construção 

do Conjunto Habitacional situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas em 

Belém/PA, usando como base o projeto Arquitetônico aprovado, as informações obtidas nas 

visitas técnicas, as necessidades do cliente, as soluções mais vantajosas e a viabilidade 

econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

C – coeficiente de rugosidade 

Cd - coeficiente de descarga 

D – diâmetro 

Desg - diâmetro esguicho 

Dman - diâmetro da mangueira 

g – aceleração da gravidade 

H – altura manométrica 

Ht,man – perda de carga na mangueira 

Ht,tub– perda de carga na tubulação 

Ht,esg – perda de carga no esguicho 

Htotal – perda de carga total 

Je – perda de carga unitária no esguicho 

Jman – perda de carga unitária na mangueira 

k – coeficiente do esguicho 

Pmin - pressão mínima 

Pn – pressão normal 

Preq – pressão requerida 

Pt – pressão total 

Pv – pressão de velocidade 

Q – vazão 
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S – área transversal 

SCI – Sistema de Combate a Incêndio  

v – velocidade 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os critérios gerais apresentados estão baseados em documentos e Normas Técnicas 

descritas abaixo: 

 Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; 

 ABNT - NBR 12693:2013 - Sistemas De Proteção Por Extintores De Incêndio; 

 ABNT – NBR 5580:2015 - Tubos de Aço Carbono Para Usos Comuns Na Condução 

de Fluidos; 

 ABNT – NBR 12912:1995 - Rosca NPT para tubos – Dimensões; 

 ABNT – NBR NM ISO 7-1, - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão 

é feita pela rosca; 

 ABNT – NBR 6493:1994 – Emprego de cores para identificação de tubulações; 

 ABNT – NBR 6943:2000 - Conexões de ferro fundido maleável, com rosca NBR NM-

ISO 7-1, para tubulações; 

 ABNT – NBR 6925:1995 - Conexão de ferro fundido maleável, de classes 150 e 300, 

com rosca NPT para tubulação; 

 ABNT – NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 

incêndio; 

 ABNT – NBR 16021:2011 - Válvula e acessórios para hidrante — Requisitos e 

métodos de ensaio; 

 ABNT – NBR 14349:1999 - União para mangueira de incêndio – Requisitos e método 

de ensaio; 

 ABNT – NBR 14870:2013 - Esguicho para combate a incêndio 

Outras normas não informadas e que sejam pertinentes a estes serviços, deverão ser 

seguidas, caso necessário, de forma a garantir a qualidade final dos serviços, tais como 

Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos dos Órgãos Públicos e 

Concessionários que estejam em vigor. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

PPCI - Memorial Descritivo .................................................... 08PMB0119-CH-PCI-MD-E001 

PPCI - Especificações Técnicas ............................................ 08PMB0119-CH-PCI-ET-E001 

PPCI - Memorial de Cálculo ................................................... 08PMB0119-CH-PCI-MC-E001 

PPCI - Lista de Materiais ....................................................... 08PMB0119-CH-PCI-LM-E001 

PPCI - Implantação ................................................................ 08PMB0119-CH-PCI-DE-E001 

PPCI - Planta de Risco .......................................................... 08PMB0119-CH-PCI-DE-E002 

PPCI - Planta Pavimentos e Detalhes .................................... 08PMB0119-CH-PCI-DE-E003 

PPCI - Planta Térreo - Hidrantes e Mangotinhos ................... 08PMB0119-CH-PCI-DE-E004 

PPCI - Isométrico ................................................................... 08PMB0119-CH-PCI-DE-E005 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. EXTINTORES 

5.1.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO PÓ QUÍMICO ABC 

Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, de acordo com a norma 

ABNT NBR 15808. Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 

acoplado um indicador de pressão com escala de 10 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa) e o’ring, 

para que não haja vazamento do gás expelente. Destinado à proteção e combate a incêndio 

da Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga), 

com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² 

(2,94 Mpa). Temperatura de operação: -10 a 50°C. 

Capacidade Extintora 3A-20BC – toda edificação exceto subestação, sala de gerador e 

armazenamento de diesel. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.2. ABRIGO PARA EXTINTORES 

Extintores em áreas externas deverão ser instalados em abrigos. O abrigo deverá atender a 

seguinte especificação: 

Abrigo para extintor de sobrepor, composto por caixa fabricada em chapa de aço com 

tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó vermelha. Porta em chapa de aço com 

tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor vermelha, composta por 

ventilação frontal, dobradiças, fecho tipo engate rápido para facilitar abertura e visor de 

acrílico ou acetato. Medida deverá ser especificada de acordo com o dimensões de extintor 

adquirido. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 
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5.1.3. SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 

Suporte de parede para extintor fabricado em barra chata de aço, acabamento galvanizado, 

espessura de 2mm. Utilizado para sustentação de extintores na parede tipo pó químico, 

água pressurizada 10L ou CO2 6Kg. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.2. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

5.2.1. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

Fabricadas em chapa de PVC verde com espessura de 1 mm e possui sinalização 

fotoluminescente da indicação da rota. Conforme anexo A do memorial descritivo e normas 

do Corpo de Bombeiros do Maranhão. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.2.2. LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 

Deverão ser fornecidas e instaladas as luminárias abaixo: 

 Bloco autônomo para balizamento e iluminação contendo 30 LEDs de alta 

intensidade, corpo em ABS antichama, difusor em policarbonato, proteção IP-40 para 

uso interno, autonomia 2h20min, 110/220 Vca, 50/60 Hz dimensões 260x100x55mm, 

(Ref. Utiluz VBI ou equivalente técnico) com indicação de "EM" instalado na parede. 

 Bloco autônomo para balizamento e iluminação contendo 30 LEDs de alta 

intensidade, corpo em ABS antichama, difusor em policarbonato, proteção IP-40 para 

uso interno, autonomia mínima de 2 horas, 110/220 Vca, 50/60 Hz (Ref. Utiluz VBI 

ou equivalente técnico) com indicação de "SAÍDA + seta para baixo", instalado em 
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parede ou fixado em perfilado. 

 Bloco autônomo para balizamento e iluminação contendo 30 LEDs de alta 

intensidade, corpo em ABS antichama, difusor em policarbonato, proteção IP-40 para 

uso interno, autonomia mínima de 2 horas, 110/220 Vca, 50/60 Hz (Ref. Utiluz VBI 

ou equivalente técnico) com indicação de "SETA PARA A DIREITA", instalado em 

parede ou fixado em perfilado. 

 Para os blocos autônomos e display luminoso para balizamento, deverão ser 

instaladas também do mesmo fabricante das luminárias, placas orientativas e 

indicativas conforme especificado em projeto. 

Serão disponibilizados pontos de tomadas próximo às luminárias para conexão à rede 

elétrica. 

A medição será realizada por luminária após a conclusão da instalação, configuração, testes 

funcionais e aprovação por parte da Contratante. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3. SISTEMA DE HIDRANTES 

5.3.1. TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 

A tubulação a ser utilizada na instalação do sistema de hidrantes deverá ser de aço carbono 

galvanizado sem costura, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 (NBR 5590). Em tubos de 

diâmetro nominal até 2” devem possuir extremidades roscadas conforme NBR 12912 e NBR 

NM ISO 7-1. Vedantes serão permitidos, desde que, garantam a vedação quando aplicados 

somente na rosca externa. No caso de fibras vegetais deverá ser aplicado primer ou zarcão. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) para 

as tubulações e un (unidade) do referente item devidamente instalado/executado e aprovado 

pela Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.3.2. CONEXÕES 

Todas as conexões deverão ser de aço galvanizado. Conexões soldáveis, com diâmetro 

acima de 2”, devem seguir as especificações da norma ASTM A 234. Conexões 

rosqueáveis, com diâmetros abaixo ou igual a 2”, devem seguir as especificações da norma 

NBR 6925, conexões NPT. 

Luvas de redução sempre devem ser usadas quando houver mudança no diâmetro da 

tubulação, serão permitidas buchas de redução caso não esteja disponível no mercado luva 

da bitola necessária. 

Filtro tipo "Y", com conexões flangeadas e elemento filtrante substituível. Tampa parafusada 

nos tamanhos grandes e tampão roscado nos pequenos. Dimensões dos flanges pelo 

padrão ASME-B16. 

Flanges deverão ser de aço carbono forjado preto, classe ANSI-150 psi, tipo sobreposto, 

ASTM-A181-GR-1, dimensões ANSI-B -16.5. 

As juntas de vedação deverão ser de papelão hidráulico  

A interligação das bombas com a tubulação deverá ser feita com mangotes de aço 

inoxidável ou junta de expansão de borracha, desde que atenda a classe de pressão 

solicitada. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.3. PINTURA 

A rede de tubulação exposta deve ser pintada na cor vermelha – segurança, conforme 

NBR6493:1994, conhecida como vermelho bombeiro. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro quadrado) do 

referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 
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5.3.4. VÁLVULAS ANGULARES 

Rosca interna BSP 11 fios por polegada e Saída 2.1/2’’ rosca externa NBR 5 fios por 

polegada. Haste em Latão Fundido. Volante em Alumínio Fundido. Disco para Vedação em 

Alumínio Fundido com Borracha Vulcanizada. Classe 150 PSI. Teste Hidrostático: 300 PSI 

(corpo, sede e contra sede). Peso: 1,8Kg. Material: Corpo e Castelo em Latão Fundido NBR 

6941. Acabamento: Usinado. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.5. MANÔMETRO  

 Caixa em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi 

 Mecanismo em latão 

 Soquete (corpo) em latão 

 Elemento sensor (bourdon) em liga de cobre 

 Soldagem estanho 

 Temperatura: ambiente (-20 a 60°C), fluido do processo (-20 a 60°C), 

armazenamento (-40 a 70°C) 

 Ponteiro – diâmetro nominal de 41,52 e 62 mm em plástico preto 

 Visor de policarbonato cristal 

 Mostrador em plástico ABS branco 

 Faixa de pressão (escala) de 2 a 20 bar 

 Conexão – rosca ¼” NPT 

 Exatidão: Classe B (3/2/3%) – ABNT NBR 14105-1 

 Tubo sifão bobina, trombeta ou U deverão ser utilizados para a instalação do 

manômetro. Confeccionado em latão. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.3.6. VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA 

 Material aço carbono fundido ASTM-A-216; 

 Tampa aparafusada; 

 Obturador: portinhola com movimento giratório e basculante; 

 Vedação ligas de aço inox, materiais não ferrosos; 

 Conexão flangeadas tipo RF; 

 Padrão de construção: ASME B 16.5. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.7. VÁLVULA GAVETA  

 Material aço carbono fundido ASTM-A-216; 

 Volante não ascendente; 

 Castelo aparafusado; 

 Haste ascendente com rosca interna e contra vedação; 

 Cunha maciça ou flexível; 

 Vedação ligas de aço inox, materiais não ferrosos; 

 Conexão flangeadas; 

 Padrão de construção: ASME B 16.5. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.8. VÁLVULA GLOBO 

 Material aço carbono ASTM-A-516 

 Volante ascendente; 

 Castelo aparafusado; 

 Haste com rosca externa e contravedação; 
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 Disco vedação com assentamento cônico e com pino guia; 

 Cone de regulagem com dispositivo “não retorno”; 

 Vedação em ligas de inox; 

 Conexão flangeada. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.9. ADAPTADORES ROSCA 

 Engate Rápido 2.1/2’’ (Storz) X Rosca 2.1/2’’ Interna - Peso: 0,6 Kg. - Material: Latão 

Fundido NBR 6941 - Acabamento: Usinado 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.10. MANGOTINHO 

Sua operação é mais simples do que a de hidrantes, permitindo o combate imediato porque 

o mangotinho e seu esguicho estão permanentemente acoplados, sempre prontos para 

serem operados, podendo ser operado por somente uma pessoa sem maiores dificuldades, 

desde que tenha recebido um mínimo de treinamento 

Este produto é composto por 3 itens: 

 Esguicho regulável mangotinho PN10 

o Esguicho Regulável mangotinho PN10: Fabricação em latão; 

o Bocal regulável pra três posições (fechado, jato sólido e neblina); 

o Leque aberto até 120 graus; 

o Pressão de trabalho 10kgf/cm2. 

 Carretel basculante de 1" 

o Carretel Basculante de 1": Estrutura em perfis de aço carbono com 

acabamento em pintura epóxi na cor vermelha 
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o Braço basculante ; conexão com entrada e saída de 1" 

 Mangueira tipo semirrígida de 30 metros. 

o Mangueira de incêndio semirígida – diâmetro 1” (25mm) - comprimento 30 

metros. Atendimento da norma ABNT-NBR 13714. Reforço têxtil 

confeccionado 100% em fios de poliéster. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.11. TAMPA EM FERRO 

 Tampa em ferro fundido para passeio e armazenamento do registro de recalque.  

 Com medida 60x40 – com a inscrição Incêndio. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.12. ABRIGO PARA MANGUEIRA 

Abrigo para mangueira em chapa de aço carbono e pintura eletrostática pó na cor vermelha 

texturizado de embutir, composto por fundo com tratamento anti-corrosivo, requadro com 

porta em chapa de aço carbono, composto por ventilação frontal, dobradiças, fecho tipo 

engate rápido para facilitar a abertura e visor em acrílico ou acetato, ambas com adesivo 

“INCÊNDIO”. Dimensões mínimas: 700 x 900 x 280 mm 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.3.13. SUPORTES 

A suportação será feita através de conjunto composto por chumbadores de expansão tipo 

CBN com prisioneiro de 4,5mm, barra roscada 3/8” e abraçadeira. 

Para prumadas e ramais verticais será utilizado abraçadeira tipo U. 

Para ramais horizontais será utilizado abraçadeira união gota universal em tubulações até 

diâmetros de 2.1/2”, acima desse diâmetro o suporte será feito com perfilado bi apoiado, 

com espaçamento máximo de 2 metros entre suportes. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.14. PRESSOSTATO 

 Adequadas para instalação em conexão com meio líquido – água limpa; 

 Equipados com contato de comutação de polo único (SPDT); 

 Faixas de pressão de -0,2 a 8,0 bar, 2 a 12 bar, 4 a 12 bar ou 8 a 28 bar; 

 Diferencial ajustável de 0,5 a 2 bar, 0,5 a 1,6 bar, 0,5 a 1,6 bar e 1,8 a 6 bar, 

respectivamente; 

 Contato de alta carga: até 10A Ohmico ou 6A motor; 

 Tempo de disparo ultra-curto; 

 Grau de proteção IP33 ou IP44 (com tampa superior e placa traseira); 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.15. VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DIFERENCIAL 

A Válvula Redutora De Pressão reduz de forma automática a pressão de entrada elevada a 

uma saída pré-estabelecida, independentemente de variações na pressão de entrada e/ou 

índices de vazões variáveis.  
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A Válvula Redutora De Pressão é uma válvula auto- operada, com a própria pressão da 

linha, dotada de atuador do tipo diafragma e operada por piloto, o que garante uma 

operação de controle de modulação precisa e confiável, exigindo apenas a pressão da linha 

para operar.  

Abertura modulada; Velocidade de fechamento ajustável. Ajuste de pressão de saída. 

Corpo em formato globo, construído em ferro fundido ASTM A536; Partes internas 

fabricadas em aço inoxidável ANSI 304; Piloto Redutor de Pressão construído em bronze 

fundido com internos em aço inoxidável; Extremidades flangeadas conforme ANSI B16.42 

classe 150; Pressão máxima de entrada: 250 psi (17kgf/cm²); Faixa de ajuste: 30 – 165 psi 

(2 – 11,5kgf/cm²); Pressão de teste: 365 psi (25 kgf/cm²); Pintura em poliéster a pó com 

aplicação eletrostática na cor Vermelho Segurança. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.16. BOMBA DE HIDRANTES  

 Vazão: 5,38 m3/h 

 Altura mínima: 91,60 mca 

 Motobomba centrifuga monobloco; 

 Marca: KSB, IMBIL, GRUNDFOS, SCHNEIDER ou equivalente; 

 Construído em ferro fundido, rotor diâmetro 132 mm, vedação selo mecânico padrão, 

 Motor trifásico de 5,0 CV, 3500 RPM, IP55, 220/380/440V, 60 Hz. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado/testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 


