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INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO:     

CADERNO DE ENCARGO: É o conjunto de especificações técnicas, critérios, condições e 
procedimentos estabelecidos pelo CONTRATANTE para a contratação, execução, fiscalização e 
controle dos serviços e obras. Em complementação a este Caderno de Encargos de Edificações, 
deverá ser consultado o documento de Especificações. 

Este documento foi elaborado tendo como objetivos finais a padronização e a alta qualidade 
dos serviços. Para a confecção deste caderno, baseou-se na norma técnica NBR-12219 – 
Elaboração de Caderno de Encargos para Execução de Edificações – bem como na Lei Federal 
nº 8.666/93. 

O conteúdo de cada um dos serviços e seus procedimentos executivos é baseado em normas 
técnicas publicadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - bem como nas 
Normas Regulamentadoras da Segurança e Medicina do Trabalho. 

Além deste caderno, a Contratada deverá ter conhecimento de todas as normas técnicas, 
especificações, métodos, padronizações, classificações, terminologias e simbologias 
estabelecidas pela ABNT que sejam referentes aos serviços contratados, bem como às 
exigências legais. 
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CONDIÇÕES GERAISCONDIÇÕES GERAISCONDIÇÕES GERAISCONDIÇÕES GERAIS::::    

As condições gerais constituem o conjunto de prescrições, comuns a todos os cadernos de 
encargos para execução de edificações e que, de acordo com a legislação aplicável, traduz, de 
modo genérico, as obrigações, direitos e deveres do executante e do contratante. 

SEGUROS, LICENÇAS, TAXAS: 

Correrá por conta exclusiva da Empreiteira a responsabilidade de quaisquer acidentes no 
trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, e 
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra 
em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 
contratados ainda que ocorridos na via pública. 

É a Empreiteira obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que 
contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis regulamentos e 
posturas referentes à obra e à segurança pública, bem assim atender ao pagamento de seguro 
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, energia 
elétrica, que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigado, ao 
cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura 
impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam 
atribuídas a CONTRATANTE. 

A observância de leis, regulamentos e posturas que se refere o item precedente, abrange 
também, as exigências do CREA, especialmente no que se refere à colocação de placas 
contendo os nomes do responsável técnico pela execução das obras, do autor ou autores dos 
projetos, tendo em vista as exigências do registro na região do citado Conselho, em que se 
realize a construção. 

Nenhuma obra deverá ser iniciada antes que seja anotado o contrato, e ARTs no CREA e 
afixadas as placas da obra. Mandará a Empreiteira afixar placas relativas à obra, dentro dos 
padrões, recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com os dizeres 
recomendados pela Fiscalização. 
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MATERIAIS: 

Todos os materiais a serem empregados na construção deverão satisfazer ao presente 
caderno de encargos e serão submetidos a exame e vistoria da fiscalização.  

Todos os materiais a serem empregados serão obrigatoriamente de primeira qualidade e 
deverão obedecer às especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
além de satisfazer às especificações. Os materiais especificados, para cada unidade, não 
poderão ser heterogêneos para cada elemento construtivo. Por exemplo: paredes de alvenaria 
de tijolos comuns misturados com blocos de concreto.  

FISCALIZAÇÃO: 

A CONTRATANTE manterá nas obras engenheiros e prepostos seus, convenientemente 
credenciados junto a Empreiteira, e sempre adiante designados por Fiscalização, com 
autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

É a Empreiteira obrigada a facilitar meticulosa Fiscalização dos materiais e execução das 
obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras 
contratadas. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a Fiscalização em oficinas, depósitos, 
armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou 
obras em preparo. 

Á Fiscalização é segurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem 
prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a Empreiteira e sem que esta tenha direito a 
qualquer indenização no caso de não ter atendido dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da anotação no diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 
executado ou material posto na obra. 

É a Empreiteira obrigada a retira da obra, imediatamente, após o recebimento da notificação 
no diário de obra, qualquer empregado, tarefeiro, operários ou subordinados que, a critério da 
Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A CONTRATANTE, por meio da Fiscalização, não aceitará serviços em cuja execução não 
tenham sido observados preceitos estabelecidos neste Caderno e Especificações 
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Complementares e fará demolir, por conta e risco da Empreiteira, em todo ou em parte, os 
referidos serviços mal executados. 

No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de materiais, 
equipamentos, serviços, acabamentos, etc, deverá sempre ser observada a orientação da 
FISCALIZAÇÃO da contratante, sempre considerando que estes itens deverão ser de qualidade 
extra, definido no item materiais e ou equipamentos, e que as escolhas deverão ser aprovadas 
antecipadamente pela contratante, através dos profissionais do seu quadro técnico.  

Materiais e equipamentos também deverão ser aprovados pela vigilância sanitária e ministério 
da saúde. 

SEGURANÇA DO TRABALHO: 

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito 
estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado e 
tornar obrigatório seu uso. 

EPI além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve 
ser confortável conforme preceitua o item 9.3.5.5 alínea “a” da NR-09 da portaria no. 25/94. 

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da 
empresa fabricante ou importado e o n.º do CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO). Recomenda-
se que ao adquirir um EPI o empregado exija do fabricante cópia do CA do EPI, e também cópia 
do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE 
REGISTRO DE IMPORTADOR). 

Além das exigências destes equipamentos, há a necessidade da existência no canteiro de 
extintores de incêndio pó químico e Co2, bem como uma farmácia para primeiros socorros. 

É ainda obrigatória a elaboração do PCMAT.  

PCMAT é definido como sendo um conjunto de ações, relativas a segurança e saúde do 
trabalho, ordenadamente dispostas, visando à preservação da saúde e da integridade física de 
todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluido-se terceiros e o meio ambiente. 

De conformidade com a legislação a elaboração do PCMAT compreende: 
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a) Memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações , 
levando - se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas 
medidas preventivas; 

b) Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução 
da obra; 

O projeto das proteções, segundo alguns especialistas, cabe ao Engenheiro de Segurança, 
que definirá, que tipo de proteções coletivas serão necessárias e quando deverão ser 
implantadas. O projeto de construção, propriamente dito, será de competência do Engenheiro de 
obras e será elaborado com detalhes arquitetônicos e estruturais da construção, além de outros 
quesitos de sua responsabilidade. 

c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 

d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; 

e) Layout inicial do canteiro da obra, inclusive, previsão do dimensionamento das áreas de 
vivência; 

Recomenda-se indicar em croquis (preferencialmente em escala) a situação inicial (que, em 
geral, é provisória, nos primeiros meses da obra) das áreas de vivência que corresponda ao 
cronograma da obra. No layout deve constar, também, as áreas de acesso e de circulação de 
veículos pesados, área para instalação de degraus e elevadores de materiais e de passageiros, 
áreas de administração e almoxarifado. 

f) Programa educativo, contemplando a telemática de prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho, com sua carga horária. 

Programa de treinamento e exercícios específicos como os de prevenção e combate a 
incêndio e treinamentos periódicos sobre segurança do trabalho, conforme determina o item 
18.28.1 da NR-18. 

Este programa, tanto quanto o PPRA e o PCMSO, não necessita registro prévio ou 
homologação porém, conforme dispões o item 18.3.12, ele deverá ficar no estabelecimento 
(obra) à disposição do órgão regional do MTb. 
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Salientamos que o PCMAT nada mais é do que um PPRA para as obras de construção civil 
onde, além da necessidade de enfoque dos riscos ambientais, enfatize-se os riscos inerentes as 
atividades da indústria da construção. 

A CONTRATADA, por possuir empregados, independente do tamanho e grau de risco, desde 
que regidos pela CLT são obrigadas a implantar o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E CONTROLE: 

Além dos procedimentos técnicos indicados, terão validade contratual para todos os fins de 
direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente 
relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato de construção das obras, bem 
como aquelas exigências da Vigilância Sanitária. 

A programação dos testes de ensaios deverá abranger no que couber, entre outros, os 
seguintes itens, e a critério da FISCALIZAÇÃO: 

- Ensaios e testes para materiais destinados a aterros, reaterros, etc. 

- Ensaios e testes para materiais de alvenaria. 

- Ensaios e testes de materiais destinados à execução de concretos e argamassas. 

- Testes hidrostáticos das tubulações. 

- Testes de qualidade e bom funcionamento de aparelhos e acessórios hidráulicos e de outras 
instalações. 

- Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos elétricos, mecânicos e 
eletromecânicos. 

- Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados. 

- Teste da iluminação em geral, inclusive as de emergências. 

- Ensaios de isolamento (tensão aplicada durante 1 minuto, 60 Hz). 
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- Outros ensaios e testes citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras 
pertinentes. 

- Demais ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO, em cada caso específico. 

No caso de serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela 
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas da 
mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 

RECEBIMENTO DA OBRA: 

Quando a obra contratada estiver concluída em perfeito acordo com os documentos 
contratuais e liberada pela Fiscalização, será lavrado o “Termo de Recebimento Provisório” da 
mesma por uma COMISSÃO DE VISTORIA designada pelo CONTRATANTE. 

O prazo de validade do Termo de Recebimento Provisório dependerá da realização dos 
serviços de correção das anormalidades, eventualmente verificadas, assim também de sua 
aceitação pela Comissão de Vistoria da comprovação de pagamentos das contribuições 
previdenciárias relativas ao período da obra e da emissão do “HABITE-SE”, caso necessário. 
Após o cumprimento dessas exigências será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 
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CONCONCONCONDIÇÕES ESPECIAISDIÇÕES ESPECIAISDIÇÕES ESPECIAISDIÇÕES ESPECIAIS::::    

As condições especiais definem as características técnicas e as condições de recebimento 
exigíveis, respectivamente, para componentes da construção e para os processos de execução 
dos trabalhos. De forma a proporcionar maior exatidão e produtividade da construção, fixando as 
condições de recebimento das suas diversas faces de execução. 

Para tanto seguem todos os processos necessários para a execução do projeto e suas 
condições especiais: 

1.1.1.1. Serviços de sondagem geotécnica mista em solos: Serviços de sondagem geotécnica mista em solos: Serviços de sondagem geotécnica mista em solos: Serviços de sondagem geotécnica mista em solos:     

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de caracterização do subsolo, de 
que disponha a Empresa serão fornecidos à Empreiteira a título, apenas, de orientação sobre as 
condições do local a receber a edificação.  

De vez que a Empreiteira deverá assumir inteira responsabilidade pelo projeto, resistência e 
estabilidade dos trabalhos que executar, a ela compete obter, a sua custa, as informações 
solicitadas pela Fiscalização, do subsolo, tais como: sondagens de reconhecimento, ensaios de 
caracterização do terreno, poços de águas subterrâneas etc., que julgar necessárias. 

Sempre que necessário, deve ser realizada vistoria geológica de campo por profissional 
especializado, complementada ou não por investigações geológicas adicionais com consultas a 
mapas geológicos, bibliografia especializada, fotografias aéreas comuns ou multiespectrais, etc. 

2.2.2.2. Raspagem e limpeza do terreno: Raspagem e limpeza do terreno: Raspagem e limpeza do terreno: Raspagem e limpeza do terreno:     

As demolições necessárias, bem como completa limpeza do terreno serão feitas dentro da 
mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçado, desmatamento, 
queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores. Será procedida 
periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no terreno, no decorrer 
da obra. 

A Empreiteira executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o 
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. As áreas externas, quando 
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não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão regularizadas de forma a permitir sempre 
fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais. 

3.3.3.3. Instalações provisórias de água:Instalações provisórias de água:Instalações provisórias de água:Instalações provisórias de água:    

A ligação provisória de água, quando o local da obra for abastecido por rede de distribuição 
pública de água, obedecerá às prescrições e exigências da CAGECE. Será instalada uma caixa 
d’água de no mínimo 1000 L, com tampa. 

4.4.4.4. Instalações provisórias de esgoto: Instalações provisórias de esgoto: Instalações provisórias de esgoto: Instalações provisórias de esgoto:     

A ligação provisória de esgoto, quando o local da obra for abastecido por rede coletora de 
esgoto público, obedecerá às prescrições e exigências da CAGECE.  

Quando o local da obra não possuir rede coletora de esgotos, deverá ser instalada fossa 
séptica e sumidouro de acordo com as prescrições mínimas estabelecida pela NB-4118. 
Construção e instalação de fossa séptica e disposição dos efluentes finais (NBR- 7229)  

5.5.5.5. Instalações provisórias de luz, força,Instalações provisórias de luz, força,Instalações provisórias de luz, força,Instalações provisórias de luz, força,    telefone e lógica: telefone e lógica: telefone e lógica: telefone e lógica:     

A ligação provisória de energia elétrica no canteiro de obras deverá obedecer, rigorosamente, 
às prescrições da concessionária local. Os ramais e sub-ramais internos serão executados com 
cabo de cobre isolado corretamente dimensionado. Todos os circuitos serão dotados de 
disjuntores termomagnéticos monopolar. 

6.6.6.6.     Placas padrão de obra:Placas padrão de obra:Placas padrão de obra:Placas padrão de obra:    

Este serviço consiste na colocação de placa para identificação da obra, dimensão aproximada 
de 2,00 x 1,50m, de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalização. Serão confeccionadas 
com chapas planas metálicas galvanizadas assentadas sobre armação em madeira de lei 
resistente às intempéries. A placa deverá ser afixada em local indicado pela Fiscalização. 

7.7.7.7. Tapume Tapume Tapume Tapume de tábuas de 3.ª c/abertura e portão:de tábuas de 3.ª c/abertura e portão:de tábuas de 3.ª c/abertura e portão:de tábuas de 3.ª c/abertura e portão:    

Os tapumes deverão ser construídos atendendo as exigências das prefeituras, da norma 
regulamentadora NR 18 e o tempo de duração da obra. Os tapumes deverão ser construídos de 
forma a resistirem aos impactos de no mínimo 60 kgf/m2 e ter altura mínima de 2,5 m em 
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relação ao nível do terreno. Deverá ser prevista abertura e colocação de portão para acesso de 
pessoas e entrada de material. 

O tapume será constituído de chapas de madeira compensadas, colocadas na posição 
horizontal, justapostas, até a altura de 2,5 m, pregadas em estacas de madeira, afastadas de 2,0 
m e cravadas no solo. Deverá ser executado o portão, dimensionado para entrada de veículos 
grandes, como caminhões (m). 

 

8.8.8.8. Alojamento:Alojamento:Alojamento:Alojamento:    

O barracão terá estrutura de alvenaria aparente com pintura à base de cal, cobertura com 
madeira serrada imunizada e telha cerâmica, piso cimentado liso e esquadrias de madeira com 
pintura à base de esmalte sintético ou similar. (Área mínima de 15,00m²) 

A instalação do escritório da Fiscalização devendo constar de: 

- 01 sala contendo no mínimo: 02 mesas com gavetas, 04 cadeiras, 01 mesa para abertura de 
pranchas de projetos, 01 armário de aço com fechadura, 01 bebedouro com água gelada, 01 
aparelho de ar condicionado; 

- 01 banheiro privativo da Fiscalização, com vaso sanitário com caixa de descarga, lavatório e 
chuveiro, mantido em perfeito funcionamento e limpeza; 

- 01 aparelho telefônico ligado e funcionando. 

Os refeitórios, vestiários e sanitários para operários terão área e equipamentos de forma a 
atender à NR-18. 

9.9.9.9. Locação da obra Locação da obra Locação da obra Locação da obra ---- execução de gabarito: execução de gabarito: execução de gabarito: execução de gabarito:    

A locação ficará sob a responsabilidade da Empreiteira, sendo que o RN e o alinhamento 
geral serão fornecidos pela Fiscalização. Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, 
a Empreiteira fará comunicação à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que 
julgar oportunas.  

Depois de atendidas, pela Empreiteira, todas as exigências formuladas pela fiscalização, a 
mesma dará por aprovado a locação, sem que tal aprovação prejudique de qualquer modo, o 
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disposto no item a seguir: A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a 
Empreiteira na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados às modificações, 
demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além 
disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo 
com o contrato e o presente Caderno de Encargos.  

A locação deverá ser executada com instrumento; utilizando gabarito de ripão corrido e 
nivelado em todo perímetro da construção. 

10.10.10.10. Escavação manual campo aberto em terra até 2m:Escavação manual campo aberto em terra até 2m:Escavação manual campo aberto em terra até 2m:Escavação manual campo aberto em terra até 2m:    

As cavas de fundações, reservatório de água enterrado e outras partes previstas abaixo do 
nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de 
fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado. As escavações, 
caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas 
as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das 
propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. A execução dos trabalhos 
de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a normas da ABNT atinentes ao 
assunto. 

11.11.11.11. Alvenaria de eAlvenaria de eAlvenaria de eAlvenaria de embasamento de pedra argamassada:mbasamento de pedra argamassada:mbasamento de pedra argamassada:mbasamento de pedra argamassada:    

As fundações corridas serão executadas em alvenaria de pedra argamassada no nível do 
terreno firme e regularizado. As pedras a serem utilizadas serão rochas maciças resistentes, tipo 
arenito, granito, diabásio ou basalto, não devendo se fragmentar quando percutidas a marretas. 
Serão isentas de fissuras ou sinais de decomposição. Deverão ser lavadas para retirada de 
qualquer impregnação de materiais orgânicos que venha a concorrer para má aderência de 
argamassa. 

A fundação será executada com argamassa de cimento, areia grossa e aditivo aglutinante no 
traço apresentando. Com homogeneidade de execução e juntas horizontais e verticais 
descontínuas. As dimensões mínimas serão 40cm de largura e 80cm de profundidade, devendo 
ser aumentadas dependendo das características do terreno. 

A primeira camada será executada em argamassa, em espessura satisfatória para 
recobrimento da pedra com diâmetro máximo de 25cm. A primeira camada de pedras será 
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composta pelas pedras maiores razoavelmente planas, ficando a maior face horizontal voltada 
para baixo. 

Nas camadas subseqüentes as pedras deverão ficar contra travadas, procurando-se 
preencher os vazios com lascas de pedras de espessura adequada sobre a argamassa refluída 
quando do marretamento das pedras. 

Para uma boa ligação da fundação ao baldrame, a última camada de pedras deverá ficar com 
reentrâncias para receber a argamassa da primeira fiada do baldrame. Para fins de recebimento, 
a unidade de medição será o metro cúbico (m3). 

12.12.12.12. Cinta corrida 1Cinta corrida 1Cinta corrida 1Cinta corrida 10x40cm c/concreto fck=13.5mpa:0x40cm c/concreto fck=13.5mpa:0x40cm c/concreto fck=13.5mpa:0x40cm c/concreto fck=13.5mpa:    

Deverá ser executada, no coroamento do embasamento, uma cinta de concreto armado para 
dar melhor distribuição das cargas na fundação e absorver possíveis recalques diferenciais. 

13.13.13.13. Forma de tábuas de 1" de 3a. P/ cinta Forma de tábuas de 1" de 3a. P/ cinta Forma de tábuas de 1" de 3a. P/ cinta Forma de tábuas de 1" de 3a. P/ cinta ---- util. 2 util. 2 util. 2 util. 2 x: x: x: x:    

As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada. As 
formas deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, 
quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, 
considerado nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.  

14.14.14.14. Armadura das cintas Armadura das cintas Armadura das cintas Armadura das cintas CACACACA----60 fina d=3,40 a 6,40mm:60 fina d=3,40 a 6,40mm:60 fina d=3,40 a 6,40mm:60 fina d=3,40 a 6,40mm:    

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as 
especificações da ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade desde que suas 
propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo.  

A execução das armaduras deverá obedecer, rigorosamente ao projeto estrutural no que se 
refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento. Qualquer mudança de tipo ou bitola nas 
barras de aço, sendo modificação de projeto, dependerá de aprovação do autor do projeto 
estrutural e da fiscalização. As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo 
com o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o 
item 6.3.5 da NBR- 6118 e dependerá da aprovação do autor do projeto e da fiscalização.  

Na colocação das armaduras nas formas, deverão aquelas estar limpas, isentas de qualquer 
impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços. 
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15.15.15.15. Concreto para cinta misturado in loco Concreto para cinta misturado in loco Concreto para cinta misturado in loco Concreto para cinta misturado in loco ---- fck 15 mpa: fck 15 mpa: fck 15 mpa: fck 15 mpa:    

Material constituído por uma mistura adequadamente dosada de cimento portland, agregado 
miúdo, agregado graúdo e água podendo conter adições e aditivos que lhe melhoram ou 
conferem determinadas propriedades. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 
12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 Preparo, 
controle e recebimento de concreto, NB 8953 - Concreto para fins estruturais classificação por 
grupo e resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado. 

Na medição dos materiais o cimento deverá ser medido em massa, podendo ser adotado o 
valor de 50 kg por saco, a água de amassamento medida em volume por dispositivo dosador e 
os agregados medidos em volume. A umidade dos agregados deverá ser determinada pelo 
menos três vezes ao dia para correção da quantidade de água de amassamento. O volume, de 
agregado miúdo corrigido através da sua curva de inchamento. 

Para cada amassada os agregados deverão ser medidos utilizando-se um numero inteiro de 
caixas ou padiolas, dimensionadas com esse fim, para cada um dos agregados, e com massa 
inferior a 70 kg depois de -cheias. 

Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito 
funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. 

O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência 
característica à compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das 
armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, 
previstos para a estrutura. 

A medição dos materiais será obrigatoriamente em massa, podendo ser adotado o valor de 
50 kg para o saco de cimento. Deverá ser determinada, freqüentemente, a umidade dos 
agregados e corrigido a sua massa a ser pesada. A água de amassamento pode ser medida em 
massa ou em volume, com dispositivo dosador, e corrigida a sua quantidade em função da 
umidade dos agregados. 
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O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se 
adotar o tempo em segundos, obtido por t= k.D1/2, sendo k =90 e 120 para betoneiras e eixo 
horizontal e inclinado respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na 
prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de eixo inclinado de uso 
comum. 

16.16.16.16. Lançamento Lançamento Lançamento Lançamento e aplicação de concreto s/ elevação:e aplicação de concreto s/ elevação:e aplicação de concreto s/ elevação:e aplicação de concreto s/ elevação:        

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim 
deste e o do lançamento intervalo superior à uma hora, se for utilizada agitação mecânica, esse 
prazo será contado a partir do fim da agitação com o uso de retardadores de pega o prazo 
poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo.  

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E não será admitido o uso 
de concreto re-misturado. Para os lançamentos que tenham de ser feito a seco, em recinto 
sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não 
haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela 
lavado.  

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se 
incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. 

17.17.17.17. Alvenaria de Embasamento de Tijolo Furado com argamassa mista com cal hidratadaAlvenaria de Embasamento de Tijolo Furado com argamassa mista com cal hidratadaAlvenaria de Embasamento de Tijolo Furado com argamassa mista com cal hidratadaAlvenaria de Embasamento de Tijolo Furado com argamassa mista com cal hidratada: : : :     

Execução de embasamento em alvenaria de 1 ½ vez, com tijolos de 6 furos, assentados com 
argamassa de cimento cal e areia. 

A parte embutida da fundação deverá ser superior a 30 cm. 

Após a escavação e retirada do material, o fundo da cava será apiloado no fundo da cava, 
uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. 

 Os tijolos deverão ser assentados utilizando-se a argamassa indicada e obedecendo-se nível 
e prumo. 
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18.18.18.18. Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 10mm util. 3x:Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 10mm util. 3x:Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 10mm util. 3x:Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 10mm util. 3x:    

As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada. As 
formas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo as prescrições 
das normas brasileiras relativas a estruturas de madeira e a estruturas metálicas. As formas 
deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob 
a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado 
nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.  

Nas peças de grande vão dever-se-á dar às formas a contra flecha eventualmente necessária 
para compensar a deformação provocada pelo peso do material nelas introduzido, se já não tiver 
sido prevista no projeto. 

19.19.19.19. Concreto misturado in loco, fck 24,5 mpa ou 250 kgf/cm²:Concreto misturado in loco, fck 24,5 mpa ou 250 kgf/cm²:Concreto misturado in loco, fck 24,5 mpa ou 250 kgf/cm²:Concreto misturado in loco, fck 24,5 mpa ou 250 kgf/cm²:    

Material constituído por uma mistura adequadamente dosada de cimento portland, agregado 
miúdo, agregado graúdo e água podendo conter adições e aditivos que lhe melhoram ou 
conferem determinadas propriedades. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 
12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 Preparo, 
controle e recebimento de concreto, NB 8953 - Concreto para fins estruturais classificação por 
grupo e resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado. 

Na medição dos materiais o cimento deverá ser medido em massa, podendo ser adotado o 
valor de 50 kg por saco, a água de amassamento medida em volume por dispositivo dosador e 
os agregados medidos em volume. A umidade dos agregados deverá ser determinada pelo 
menos três vezes ao dia para correção da quantidade de água de amassamento. O volume, de 
agregado miúdo corrigido através da sua curva de inchamento. 

Para cada amassada os agregados deverão ser medidos utilizando-se um numero inteiro de 
caixas ou padiolas, dimensionadas com esse fim, para cada um dos agregados, e com massa 
inferior a 70 kg depois de -cheias. 

Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito 
funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. 
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O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência 
característica à compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das 
armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, 
previstos para a estrutura. 

A medição dos materiais será obrigatoriamente em massa, podendo ser adotado o valor de 
50 kg para o saco de cimento. Deverá ser determinada, freqüentemente, a umidade dos 
agregados e corrigido a sua massa a ser pesada. A água de amassamento pode ser medida em 
massa ou em volume, com dispositivo dosador, e corrigida a sua quantidade em função da 
umidade dos agregados. 

O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se 
adotar o tempo em segundos, obtido por t= k.D1/2, sendo k =90 e 120 para betoneiras e eixo 
horizontal e inclinado respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na 
prática, o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para as betoneiras de eixo inclinado de uso 
comum. 

20.20.20.20. Lançamento e aplicação de concreto c/ elevação:Lançamento e aplicação de concreto c/ elevação:Lançamento e aplicação de concreto c/ elevação:Lançamento e aplicação de concreto c/ elevação:    

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim 
deste e o do lançamento intervalo superior à uma hora, se for utilizada agitação mecânica, esse 
prazo será contado a partir do fim da agitação com o uso de retardadores de pega o prazo 
poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo.  

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E não será admitido o uso 
de concreto re-misturado. Para os lançamentos que tenham de ser feito a seco, em recinto 
sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não 
haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela 
lavado.  

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se 
incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Deverão ser tomadas 
precauções, para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá 
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ultrapassar 2 m. Para peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por janelas abertas 
na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas. 

21.21.21.21. Laje préLaje préLaje préLaje pré----fabricada pretendida fabricada pretendida fabricada pretendida fabricada pretendida ---- 3 x 5.0mm e 3 x 5.0mm e 3 x 5.0mm e 3 x 5.0mm e cordoalha cp cordoalha cp cordoalha cp cordoalha cp----175 rn175 rn175 rn175 rn e  e  e  e Laje préLaje préLaje préLaje pré----fabricada fabricada fabricada fabricada 
treliçada treliçada treliçada treliçada ---- 1 x 6.0mm + 3 x 5.0mm: 1 x 6.0mm + 3 x 5.0mm: 1 x 6.0mm + 3 x 5.0mm: 1 x 6.0mm + 3 x 5.0mm:    

As lajes pré-moldadas Treliçadas ou Pretendidas deverão ser projetadas (calculadas) e 
executadas obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, os tópicos sobre Projeto e 
Execução de estrutura de concreto armado, deste Caderno de Encargos, bem como as 
especificações do fabricante.  

Todos os vãos devem ser bem escorados sobre base firme, e o escoramento bem 
contraventado e com altura necessária para possibilitar a contra-flecha da laje. Deverá existir 
uma nervura de concreto armado entre duas fiadas de tijolos ou blocos, que são colocados na 
direção das nervuras, não será permitido o uso de camadas superpostas de tijolos ou blocos. 

22.22.22.22. Alvenaria de bloco cerâmico furado (9x19x39)cm  c/argamAlvenaria de bloco cerâmico furado (9x19x39)cm  c/argamAlvenaria de bloco cerâmico furado (9x19x39)cm  c/argamAlvenaria de bloco cerâmico furado (9x19x39)cm  c/argamassa mista de cal hidratada, assa mista de cal hidratada, assa mista de cal hidratada, assa mista de cal hidratada, 
esp=9 cm:esp=9 cm:esp=9 cm:esp=9 cm:    

Os tijolos ou blocos cerâmicos devem ser assentados de forma que a parede fique 
perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. O prumo e o nível serão verificados, 
periodicamente, durante o levantamento da alvenaria e comprovado após a alvenaria erguida. 
As juntas de argamassa devem ser no máximo de 10 mm e não devem conter vazios. 

No caso de alvenaria de blocos de vedação os mesmos não devem ser usados com furos na 
vertical e no sentido transversal ao plano da parede, com exceção em disposições construtivas 
particulares.  

A execução da alvenaria de blocos cerâmicos sem função estrutural, para revestir obedecerá 
às normas da ABNT pertinentes ao assunto, particularmente a NBR 8545:1984 (NB-788/1983), 
“Execução de Alvenaria Sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos”. 

As alvenarias de blocos cerâmicos obedecerão às dimensões e aos alinhamentos 
determinados no Projeto Arquitetônico. A última fiada das paredes de vedação sem função 
estrutural será executada com apertão de argamassa aditivada com expansor. Esse serviço só 
poderá ser executado depois de decorridos 08 (oito) dias da conclusão de cada trecho de 
parede. 
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23.23.23.23. Verga reta de concreto armado:Verga reta de concreto armado:Verga reta de concreto armado:Verga reta de concreto armado:    

Sobre os vãos das portas e janelas deverão ser construídas vigas de concreto armado, 
convenientemente dimensionadas, com espessura igual à da alvenaria, com apoio mínimo para 
cada lado de 40 cm e/ou pilares adjacentes e altura não inferior a 10 cm. 

Igualmente deverão ser construídas contra vergas nos peitoris, nas dimensões anteriores 
para as janelas ou caixilhos diversos, que possuam vãos superiores à 1,5 m. Quando os vãos 
forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos 
eles. 

 

24.24.24.24. Chapim préChapim préChapim préChapim pré----moldado de concreto:moldado de concreto:moldado de concreto:moldado de concreto:    

Chapa ou placa de concreto armado que se coloca no topo de uma parede para proteção da 
mesma. O chapim de concreto será em pré-moldado de concreto aparente na espessura de 3cm 
e deverá ser aplicado na borda superior das alvenarias de platibanda em todo o perímetro da 
edificação, conforme indicação do projeto arquitetônico e na largura correspondente a alvenaria 
pronta. As peças serão assentadas com argamassa de areia e cimento no traço 1:3. 

25.25.25.25. Peças em granito tais como: Peças em granito tais como: Peças em granito tais como: Peças em granito tais como: Prateleira dePrateleira dePrateleira dePrateleira de granito cinza polida de 1 face,  granito cinza polida de 1 face,  granito cinza polida de 1 face,  granito cinza polida de 1 face, Bancada de Bancada de Bancada de Bancada de 
grgrgrgranito cinzanito cinzanito cinzanito cinza c/ 3 cubas de louça, a c/ 3 cubas de louça, a c/ 3 cubas de louça, a c/ 3 cubas de louça, Espelho de bancada granito cinza h= 30cmEspelho de bancada granito cinza h= 30cmEspelho de bancada granito cinza h= 30cmEspelho de bancada granito cinza h= 30cm e  e  e  e Balcão Balcão Balcão Balcão 
em granito verde ubatuba esp. = 2cm:em granito verde ubatuba esp. = 2cm:em granito verde ubatuba esp. = 2cm:em granito verde ubatuba esp. = 2cm:    

As prateleiras, bancadas, balcões e espelho serão fornecidas e instaladas de acordo com o 
projeto e serão confeccionadas em granito, polidos na face superior e bordas. 

As bancadas possuirão espessura mínima 2cm. As bancadas da cozinha e lavatórios de terão 
cubas embutidas conforme projeto de Arquitetura. 

26.26.26.26. Porta tipo Porta tipo Porta tipo Porta tipo PPPParaná completa:araná completa:araná completa:araná completa:    

As Esquadrias de madeira, portas, portais, janelas, guarnições peitoris, etc., deverão 
obedecer quanto à sua localização, fabricação e instalação, às indicações do Projeto 
Arquitetônico e respectivos desenhos de detalhes construtivos e as especificações 
complementares. 
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Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamentos, 
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade na madeira, nós, escoriações, descolamentos 
ou outros defeitos que comprometem sua finalidade. 

Todas as peças deverão ficar perfeitamente aprumadas e niveladas, sem folgas exageradas 
junto as aduelas, marcos e soleiras. 

Os rasgos para as ferragens, deverão ser sem folgas e com dimensão exatamente iguais às 
das ferragens. As aduelas terão a largura igual à espessura das paredes acabadas. Os alizares 
serão conforme os detalhes constantes dos desenhos e serão fixadas às aduelas ou marcos por 
pregos sem cabeça. 

27.27.27.27. Revestimento em fórmica texturizada em esquadrias de madeira:Revestimento em fórmica texturizada em esquadrias de madeira:Revestimento em fórmica texturizada em esquadrias de madeira:Revestimento em fórmica texturizada em esquadrias de madeira:    

Toda madeira a ser empregada o revestimento em Fórmica, deverá ser seca, de coloração 
uniforme, e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como: rachaduras, nós, 
escoriações, falhas, empenamentos, carunchos, cupins, etc. 

A colagem de peças de Fórmica Tipo Texturizada deverá ser a prova d'água, com emprego 
de adesivos de 1ª qualidade, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Além da colagem, as peças 
deverão ser tarugadas e parafusadas nos encaixes de modo a não permitir deslocamentos 
futuros. Serão utilizadas Fitas de borda de PVC na cor da fórmica para acabamento perfeito dos 
“cantos vivos”. 

28.28.28.28. Vidro comVidro comVidro comVidro comum para esquadrias deum para esquadrias deum para esquadrias deum para esquadrias de alumínio  alumínio  alumínio  alumínio esp.= 6mm, colocado:esp.= 6mm, colocado:esp.= 6mm, colocado:esp.= 6mm, colocado:    

As chapas de vidro não deverão ficar em contato direto com nenhum elemento de 
sustentação, devendo, portanto, sempre ficar assente em leito elástico, quer de massa (duas 
demãos), quer de borracha, quer de gaxetas especiais, de elástômeros, quer de junta plástica. 

Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, 
sempre que possível, evitar o corte no local de construção Antes da colocação dos vidros nos 
rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos, as bordas de cortes serão esmerilhadas de 
forma a se tornarem lisas e sem irregularidades, e os vidros serão assentes entre as duas 
demãos finais da pintura de acabamento. 
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As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas 
salientes, cantos, quebrados, corte em bisel), e nem apresentar folga excessiva com relação ao 
requadro de encaixe (de 3 a 5 mm conforme o vão). 

29.29.29.29. Portas de alumínio branco cPortas de alumínio branco cPortas de alumínio branco cPortas de alumínio branco com om om om vidro cristal temperado jateadovidro cristal temperado jateadovidro cristal temperado jateadovidro cristal temperado jateado, , , , Janelas em alumínio Janelas em alumínio Janelas em alumínio Janelas em alumínio 
ananananodizado brancodizado brancodizado brancodizado branco de abrir o de abrir o de abrir o de abrir e e e e Porta de alumínio anodizado bronze:Porta de alumínio anodizado bronze:Porta de alumínio anodizado bronze:Porta de alumínio anodizado bronze:    

As esquadrias de alumínio anodizado deverão ser dotadas de peças de nylon duro (roldanas, 
encostos, freios, escovas, patins, etc.), a fim de evitar vibrações, atritos e ruídos, não será 
permitido o contato direto entre peças móveis.  

Todas as ligações de quadros ou caixilhos em alumínio anodizado, que possam ser 
transportados inteiros, serão assegurados por soldagem autógena, encaixe e ainda, por auto-
rebitagem. Na zona de soldagem não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto 
superficial, nem alteração das características químicas e de resistência mecânica. 

Por ocasião do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias de alumínio na obra, 
deverão as mesmas ser protegidas. Observar-se-á o máximo cuidado para não serem feridas as 
superfícies, especialmente na fase de montagem das esquadrias. 

Os caixilhos de alumínio deverão ser colocados somente após a conclusão dos serviços de 
pedreiro. Após a colocação, os caixilhos deverão ser protegidos adequadamente com aplicação 
provisória de proteção, os quais serão removidos no final da obra. 

 

30.30.30.30. Cobogó de concreto (10x10x10)cm c/arg. Cimento e areia traço 1:3:Cobogó de concreto (10x10x10)cm c/arg. Cimento e areia traço 1:3:Cobogó de concreto (10x10x10)cm c/arg. Cimento e areia traço 1:3:Cobogó de concreto (10x10x10)cm c/arg. Cimento e areia traço 1:3:    

Na alvenaria de Elementos vazados as fiadas, serão perfeitamente de nível, alinhadas e 
prumadas, ou seja, os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados a fio de prumo, as 
fiadas serão perfeitamente retas e niveladas ao nível de bolha. 

A fim de prevenir dificuldade de limpeza ou danificação das peças, cuidar-se-á de remover, 
antes de seu endurecimento, toda a argamassa que venha a salpicar a superfície dos elementos 
ou extravasar das juntas. Antes da pega da argamassa, serão as juntas cavadas com ponta de 
colher ou com ferro especial, na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, 
fiquem expostas e vivas as arestas das peças.  
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Posteriormente as juntas serão tomadas com pastas de cimento Portland comum ou branco e 
alisadas, de modo a apresentarem sulcos contínuos, de pequena profundidade. 

31.31.31.31. Peça de madeira boleada nas quinas fixadas em paredes:Peça de madeira boleada nas quinas fixadas em paredes:Peça de madeira boleada nas quinas fixadas em paredes:Peça de madeira boleada nas quinas fixadas em paredes:    

Deverão ser instaladas em todos os locais indicados no projeto as réguas de madeira boleada 
nas quinas com acabamento em verniz, fixadas nos perímetros das paredes diretamente por 
buchas e parafusos. Sendo que para sua instalação deverão ser atendidas todas as 
recomendações do fornecedor. 

32.32.32.32. Peitoril de granito cinza l= 15 cm:Peitoril de granito cinza l= 15 cm:Peitoril de granito cinza l= 15 cm:Peitoril de granito cinza l= 15 cm:    

O peitoril deverá seguir os caimentos existentes. As peças em granito já deverão vir serradas 
e polidas, nas dimensões e cores indicadas no Projeto. 

Nos locais indicados nos projetos de arquitetura, no objeto da contratação, e em geral em 
todos os caixilhos internos e externos em alumínio, serão instaladas placas em granito cinza 2 
cm de espessura, polido em todas as faces aparentes, acabamento bizotado e assentes com 
argamassa e grapas fixadas com massa plástica, para servirem como peitoris. Sempre que 
possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno das paredes, de modo a 
eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo, caso não seja possível deverá 
ser executado peitoril interno e externo. Não esquecer de deixar as pingadeiras necessárias aos 
peitoris. 

33.33.33.33. Cobertura em telha cerâmica Cobertura em telha cerâmica Cobertura em telha cerâmica Cobertura em telha cerâmica com madeiramento com madeiramento com madeiramento com madeiramento para fixação de telha sobre lajepara fixação de telha sobre lajepara fixação de telha sobre lajepara fixação de telha sobre laje::::    

A execução da cobertura, estrutura e telhamento obedecerão rigorosamente aos projetos, 
devidamente dimensionados segundo as normas da ABNT aplicáveis ao caso, especificações e 
detalhes respectivos. 

 As estruturas de madeiras para fixação das telhas sobre laje impermeabilizada serão 
dimensionadas de acordo com NBR-7190 e serão executadas em madeira de Lei serrada, de 
primeira qualidade, ou seja, deverá ser bem seca, isenta de defeitos, tais como nós, brancos, 
brocas, trincas, fibras torcidas, inclinadas ou viradas e empenamentos, que possam 
comprometer a durabilidade e resistência. 
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O telhamento deverá ser executado em fiadas horizontais paralelas aos beirais. O encaixe 
das telhas far-se-á de modo perfeito.  

34.34.34.34. Regularização de superfícies horizontais e verticais c/ argamassa de cimento e areia s/ Regularização de superfícies horizontais e verticais c/ argamassa de cimento e areia s/ Regularização de superfícies horizontais e verticais c/ argamassa de cimento e areia s/ Regularização de superfícies horizontais e verticais c/ argamassa de cimento e areia s/ 
peneiramento, traço 1:3, esp.= 6cm ppeneiramento, traço 1:3, esp.= 6cm ppeneiramento, traço 1:3, esp.= 6cm ppeneiramento, traço 1:3, esp.= 6cm p/ aplicação de impermeabilização:/ aplicação de impermeabilização:/ aplicação de impermeabilização:/ aplicação de impermeabilização:    

A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, embutimentos e fixação 
de tubos, conforme projetos. 

Será empregada argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com ou sem impermeabilizante. 

35.35.35.35. ImpermeabilizaImpermeabilizaImpermeabilizaImpermeabilização de alvenaria de embasamento no respaldo c/argamassa cimento e ção de alvenaria de embasamento no respaldo c/argamassa cimento e ção de alvenaria de embasamento no respaldo c/argamassa cimento e ção de alvenaria de embasamento no respaldo c/argamassa cimento e 
areia s/ peneiramento, traço 1:3, esp.=2cm c/ aditivo impermabilizante:areia s/ peneiramento, traço 1:3, esp.=2cm c/ aditivo impermabilizante:areia s/ peneiramento, traço 1:3, esp.=2cm c/ aditivo impermabilizante:areia s/ peneiramento, traço 1:3, esp.=2cm c/ aditivo impermabilizante:    

Sistema de impermeabilizante rígido constituído por uma argamassa cimento e areia s/ 
peneiramento, traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, de acordo com as normas NBR-5732, 
NBR-7211.  

Sobre a base previamente preparada aplicar um chapisco com Impermeabilizante. Executar a 
argamassa impermeável em quantas camadas se fizer necessário para atingir a espessura final, 
de forma contínua, com intervalos entre uma camada e outra de 12 a 24 horas, tomando-se o 
cuidado de não coincidir as emendas. 

A argamassa deve ser comprimida contra a base, e não simplesmente sarrafeada, para se 
garantir um perfeito adensamento; acabamento com desempenadeira de madeira, textura 
áspera fina.  

Assim que a camada tiver “puxado” aplicar um novo chapisco, sem hidrófugo, para perfeita 
aderência da camada seguinte. A espessura mínima deve ser 2cm, aplicado em camadas de 1,0 
a 1,5cm de espessura. Deve-se proceder a uma perfeita cura da argamassa, mantendo a 
superfície saturada por um período de no mínimo 7 dias. 

36.36.36.36. Impermeabilização de lajes c/ manta asfáltica préImpermeabilização de lajes c/ manta asfáltica préImpermeabilização de lajes c/ manta asfáltica préImpermeabilização de lajes c/ manta asfáltica pré----fabricada:fabricada:fabricada:fabricada:    

Os serviços de Impermeabilizações terão primorosa execução, por firmas especializadas que 
ofereçam garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão obedecer às normas da ABNT, por 
termo de Garantia de pelo menos 5 (cinco) anos. 
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Para os serviços de impermeabilizações tem-se em mira a realizar uma obra estanque, isto é, 
assegurar mediante o emprego de materiais impermeáveis e de outras disposições, a perfeita 
proteção da obra contra a penetração d’água. 

Durante a realização das impermeabilizações será vedada a passagem no recinto dos 
trabalhos, de pessoas ou operários estranhos aqueles serviços. 

Como camada impermeabilizante será aplicada manta impermeabilizante pré-fabricada, à 
base de asfalto modificado com SBS, estruturado com não tecido de filamentos contínuos de 
poliéster estabilizado, espessura 04 milímetros, aderida através da colocação imediatamente 
posterior à aplicação de duas demãos de pintura impermeabilizante composta de asfaltos 
modificados e solventes orgânicos, aplicada a frio, a título de imprimação, sobre a camada de 
regularização. 

Após a aplicação da manta de asfalto e realizados os testes de estanqueidade, com a 
permanência de água sobre a estrutura de no mínimo 72 horas, e antes da execução de camada 
de proteção mecânica, colocar uma camada separadora constituída de papel Kraft betumado, 
para conseguir uma perfeita descontinuidade entre os materiais. 

Nos pontos de coleta das águas pluviais (ralos), deverá haver superposição das mantas nos 
cantos vivos, alcançando no mínimo 10 cm além da borda do tubo ou ralo de coleta. 

No encontro entre piso e parede a impermeabilização deverá ser executada no mínimo a 30 
(trinta) cm acima do piso, em todo o contorno. 

37.37.37.37. Proteção de superfícies impermeabilizadas:Proteção de superfícies impermeabilizadas:Proteção de superfícies impermeabilizadas:Proteção de superfícies impermeabilizadas:    

A proteção da impermeabilização será feita por meio de uma camada de argamassa com 
espessura mínima de 2cm, sobre a mesma, isto é, em qualquer sistema de impermeabilização, 
exceto em reservatórios d’água. Onde houver proteção mecânica na vertical, deverá ser aplicada 
na proteção, tela galvanizada de fio 24 # ½”. 

38.38.38.38. Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3  esp.= 5mm:Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3  esp.= 5mm:Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3  esp.= 5mm:Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3  esp.= 5mm:    

O chapisco grosso, camada irregular e descontínua, será executado com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:3, empregando-se areia grossa, ou seja, a que passa na peneira de 
4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4mm, com o diâmetro máximo de 4,8mm.  
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As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas antes de receber a 
aplicação deste tipo de revestimento. A operação final consiste em lançar-se a argamassa, com 
colher de pedreiro, através da peneira de chapisco. Deverá apresentar espessura máxima de 
5mm e executado conforme ao disposto na NBR – 7200. 

39.39.39.39. Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4:Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4:Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4:Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4:    

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBP, 7200 - 
Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção. 

O reboco pode ser camurçado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado e imitação 
travertino, a depender do acabamento realizado. 

O reboco deverá aderir bem ao chapisco. Deverá possuir textura e composição uniforme, 
proporcionar facilidade na aplicação material ou no processo mecanizado. O aspecto e a 
qualidade dá superficie final deverá estar de acordo com a decoração especificada. 

O reboco deverá ser iniciado somente 21 dias após a conclusão do chapisco, se a argamassa 
for de cal, e 7 dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento. 

A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm. 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de 
forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, a ser 
utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material 
cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica a que será empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre 
as taliscas, empregando-se argamassa que será serrafiada, constituindo as guias ou mestras. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e 
regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, deverão ser 
preenchida as depressões, mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos 
necessários, repetindo-se a operação, até conseguir uma superfície cheia e homogênea. 

O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado. 
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40.40.40.40. Emboço c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3:Emboço c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3:Emboço c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3:Emboço c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3:    

Os emboços só serão iniciados após completa pega de argamassa das alvenarias e chapisco. 
Os emboços deverão ser aprumados e nivelados com espessura mínima de 15 mm, 
desempenados com régua de alumínio ou madeira. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo 
de aplicação (manual ou mecânica), constituída de areia média, com dimensão máxima < 
2,4mm. 

A argamassa de emboço deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes 
neste Caderno de Encargos. 

A base a receber o emboço deverá estar irregular. Caso apresente irregularidades superficiais 
superiores a 10 mm, como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das 
juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparados antes de iniciar o revestimento. 

Os rasgos, efetuados para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação 
de tela metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura 
e composição uniforme, proporcionar facilidade na aplicação manual ou no processo 
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deveram corresponder à finalidade de 
aplicação. O emboço deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a seguir indicados, 
obedecidos os prazos mínimos: 

a) 24 horas, após a aplicaçãodo chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias 
cerâmicas e de blocos de concreto para inicio dos serviços de revestimento, excluindo o 
chapisco; 

c) 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada 
única. 
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A espessura máxima admitida para o emboço é de 15 mm. 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de 
forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser 
utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material 
cerâmico, usando-se para tanto argamassa idêntica a que será empregada no revestimento. 

Urna vez definido o plano de revestimento deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as 
taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafiada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a 
vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através 
de processo mecânico, até preencher a área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a 
regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões 
deverão ser preenchidas, mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, 
repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. 

Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento. conforme 
especificado para a superfície. 

41.41.41.41. Revestimento cerâmicoRevestimento cerâmicoRevestimento cerâmicoRevestimento cerâmico c/ arg. Cimento e areia: c/ arg. Cimento e areia: c/ arg. Cimento e areia: c/ arg. Cimento e areia:    

O procedimento de execução do revestimento cerâmico deverá obedecer ao disposto na NBR 
8215 – Assentamento de Pastilhas Cerâmicas.  

O assentamento só é permitido após 07 dias de aplicado o emboço, se a argamassa for de 
cimento de 14 dias se for mista de cal. O assentamento das peças cerâmicas só poderá ser 
iniciado, quando forem concluídos os seguintes serviços: 

a) instalações elétricas e hidráulicas (inclusive testes); 

b) contra-piso; 

c) emboço, com no mínimo 7 dias de aplicado; 

d) instalações de contramarcos; 
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e) marcações dos níveis; 

f) plano executivo para definição das posições dos arremates. 

A argamassa colante deverá ser testada, antes de iniciar os serviços de assentamento. 

O prazo para utilização da argamassa preparada é de no máximo 2,5 horas, a partir da 
colocação da água. 

As cerâmicas deverão estar secas, com o tardoz de peça, isento de pó. A desempenadeira 
dentada deverá ser de aço com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensões aproximadas de 
11 cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrâncias quadradas de 6mm 
de lado. 

O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de 
duas cerâmicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como referência a 
cota estabelecida. 

Feita a marcação, o emboço ou base deverá ser umedecido. A argamassa colante deverá ser 
aplicada com o auxílio de uma desempenadeira dentada, numa área que possa ser revestida 
num tempo máximo de 10 min. 

A borda inferior da cerâmica deverá ser colocada em contacto com a parede e pressionada, 
uniformemente, contra a mesma. Se necessário, deverão ser dados pequenos impactos, perfeito 
nivelamento e prumo. 

O excesso de argamassa extravasado das juntas deverá ser removido. O assentamento só 
poderá ser feito enquanto não se formar uma película esbranquiçada sobre a superfície da 
argamassa colante ou ao ser tocada com o dedo, não aderir uma ligeira camada de argamassa. 

Em panos com área superior a 32 m2 ou que um dos lados tenha mais de 8 m, deverão ser 
feita juntas de movimentação, conforme disposto n NBR 8214. 

As juntas deverão estar dispostas, de modo que as fiadas formem ângulos de 90º com a 
horizontal.  

42.42.42.42. Revestimento em Revestimento em Revestimento em Revestimento em Porcelanato c/ arg. Cimento e areia:Porcelanato c/ arg. Cimento e areia:Porcelanato c/ arg. Cimento e areia:Porcelanato c/ arg. Cimento e areia:    
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O assentamento só é permitido após 07 dias de aplicado o emboço, se a argamassa for de 
cimento de 14 dias se for mista de cal. O assentamento das peças só poderá ser iniciado, 
quando forem concluídos os seguintes serviços: 

a) instalações elétricas e hidráulicas (inclusive testes); 

b) contra-piso; 

c) emboço, com no mínimo 7 dias de aplicado; 

d) instalações de contramarcos; 

e) marcações dos níveis; 

f) plano executivo para definição das posições dos arremates. 

A argamassa colante deverá ser testada, antes de iniciar os serviços de assentamento. 

O prazo para utilização da argamassa preparada é de no máximo 2,5 horas, a partir da 
colocação da água. 

As peças de porcelanato deverão estar secas, com o tardoz de peça, isento de pó. A 
desempenadeira dentada deverá ser de aço com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensões 
aproximadas de 11 cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrâncias 
quadradas de 6mm de lado. 

O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de 
duas peças de porcelanato colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como 
referência a cota estabelecida. 

Feita a marcação, o emboço ou base deverá ser umedecido. A argamassa colante deverá ser 
aplicada com o auxílio de uma desempenadeira dentada, numa área que possa ser revestida 
num tempo máximo de 10 min. 

A borda inferior da peça deverá ser colocada em contacto com a parede e pressionada, 
uniformemente, contra a mesma. Se necessário, deverão ser dados pequenos impactos, perfeito 
nivelamento e prumo. 
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O excesso de argamassa extravasado das juntas deverá ser removido. O assentamento só 
poderá ser feito enquanto não se formar uma película esbranquiçada sobre a superfície da 
argamassa colante ou ao ser tocada com o dedo, não aderir uma ligeira camada de argamassa. 

Em panos com área superior a 32 m2 ou que um dos lados tenha mais de 8 m, deverão ser 
feita juntas de movimentação, conforme disposto n NBR 8214. 

As juntas deverão estar dispostas, de modo que as fiadas formem ângulos de 90º com a 
horizontal.  

43.43.43.43. Rejuntamento c/ arg. PréRejuntamento c/ arg. PréRejuntamento c/ arg. PréRejuntamento c/ arg. Pré----fabricada, junta até 2mm:fabricada, junta até 2mm:fabricada, junta até 2mm:fabricada, junta até 2mm:    

As juntas serão corridas, retas, rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será 
de 2mm. As arestas e os cantos não serão guarnecidos com peças de arremate. 

Decorridos o assentamento, inicia-se a operação de rejuntamento, o que será efetuado com 
pasta de cimento. As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão 
a argamassa de rejuntamento. 

44.44.44.44. Piso em Piso em Piso em Piso em Porcelanato c/ arg. Cimento e areia:Porcelanato c/ arg. Cimento e areia:Porcelanato c/ arg. Cimento e areia:Porcelanato c/ arg. Cimento e areia:    

Prepara-se o contrapiso adequadamente impermeabilizado, nivelando-o. A argamassa não 
deverá ser plástica demais, porque durante a cura a água em excesso poderá formar vazios 
entre a argamassa e a cerâmica, prejudicando a aderência. 

Nivela-se a argamassa sobre o contrapiso, com auxílio de uma régua, retirando-se as falhas 
com desempenaderia de madeira. Polvilha-se o cimento sobre a argamassa desempenada, para 
otimizar aderência das peças quando de sua colocação. 

Após posicioná-lo sobre o cimento polvilhado úmido, limpam-se as peças de porcelanato. 
Deve-se evitar os vazios no verso da cerâmica. 

O assentamento deverá começar pela peça inteira. Deverá ser usado gabarito para manter a 
espessura da junta e alinhar as peças com linha. 

Deverá ser retirado o excesso de argamassa das juntas. Não deverá ser permitido que se 
pise sobre o piso, antes de completado 24 horas do assentamento. 

45.45.45.45. Piso em Piso em Piso em Piso em Cerâmica Cerâmica Cerâmica Cerâmica c/ arg. Cimento e areia:c/ arg. Cimento e areia:c/ arg. Cimento e areia:c/ arg. Cimento e areia:    
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Prepara-se o contrapiso adequadamente impermeabilizado, nivelando-o. A argamassa não 
deverá ser plástica demais, porque durante a cura a água em excesso poderá formar vazios 
entre a argamassa e a cerâmica, prejudicando a aderência. 

Nivela-se a argamassa sobre o contrapiso, com auxílio de uma régua, retirando-se as falhas 
com desempenaderia de madeira. Polvilha-se o cimento sobre a argamassa desempenada, para 
otimizar aderência das peças quando de sua colocação. 

Após posicioná-lo sobre o cimento polvilhado úmido, limpam-se as cerâmicas. Deve-se evitar 
os vazios no verso da cerâmica. 

O assentamento deverá começar pela peça inteira. Deverá ser usado gabarito para manter a 
espessura da junta e alinhar as peças com linha. 

Deverá ser retirado o excesso de argamassa das juntas. Não deverá ser permitido que se 
pise sobre o piso, antes de completado 24 horas do assentamento. 

46.46.46.46. Rejuntamento Rejuntamento Rejuntamento Rejuntamento de Piso de Piso de Piso de Piso c/ arg. Préc/ arg. Préc/ arg. Préc/ arg. Pré----fabricada, junta até 2mm:fabricada, junta até 2mm:fabricada, junta até 2mm:fabricada, junta até 2mm:    

As juntas serão corridas, retas, rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será 
de 2mm. As arestas e os cantos não serão guarnecidos com peças de arremate. 

Decorridos o assentamento, inicia-se a operação de rejuntamento, o que será efetuado com 
pasta de cimento. As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão 
a argamassa de rejuntamento. 

47.47.47.47. Degrau em granito cinza serradoDegrau em granito cinza serradoDegrau em granito cinza serradoDegrau em granito cinza serrado::::    

Degraus em granito deverão ser executados com peças de granito polido com ranhuras 
conforme projeto arquitetônico, devendo ultrapassar em dois centímetros a largura do marco e 
três centímetros para cada lado no comprimento do vão. 

Os degraus e espelhos em granito não poderão ter trincas e nem manchas. Antes de serem 
assentadas, deverá ser realizada uma limpeza prévia das peças, para que fiquem isentas de 
materiais estranhos. 

 

48.48.48.48. Degrau em concreto preDegrau em concreto preDegrau em concreto preDegrau em concreto pre----moldado:moldado:moldado:moldado:    
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A capacidade de suportar grandes momentos, devido as cargas atuantes, são absorvidas 
pelo concreto armado, mistura de concreto e aço, este último com capacidade de ruptura de até 
5.000 kg por cm2.(Aço CA-50). 

Quando as escadas são expostas a intempérie ou mesmo em áreas fechadas, a umidade do 
ambiente ou água da chuva pode penetrar até atingir o aço, podendo dar início a um processo 
de corrosão. Este fenômeno faz aumentar o volume do aço de forma que, produz uma pressão 
sobre o concreto, produzindo inicialmente pequenas fissuras ou trincas, o que permite maior 
facilidade na penetração de umidade, acelerando o processo corrosivo. Assim, pouco a pouco, o 
concreto se desprende e as armaduras vão ficando expostas. Para evitar este processo, todas 
as armações que formam parte dos degraus, estão protegidos por uma camada de concreto de 
alta densidade com uso mínimo de 350 kg de cimento portland CP-II -32 e espessura mínima 
de 15 mm.   

Assim, uma escada bem fabricada deve durar, sem apresentar problemas. 

49.49.49.49. Lastro de concreto regularizado esp.= 5cm:Lastro de concreto regularizado esp.= 5cm:Lastro de concreto regularizado esp.= 5cm:Lastro de concreto regularizado esp.= 5cm:    

Para efeito desta norma de execução, entende-se por lastro a camada de concreto executada 
sob a área coberta, acima do reaterro/aterro interno apiloado, destinado a evitar a penetração de 
água nas edificações principalmente por via capilar. 

O lastro será constituído por concreto não estrutural fck 9 MPa, traço 1:3:5 cimento, areia e 
brita (cascalho ou seixo rolado) ao qual se adiciona, à água de amassamento, um 
impermeabilizante para aumentar a estanqueidade do produto, o que ocorre por redução da 
capilaridade. A espessura mínima do lastro será de 05 cm. 

Não se deverá lançar a camada antes de se ter certeza de que o aterro está perfeitamente 
compactado e as canalizações, que passam sob a mesma, concluídas. A camada deverá ser 
executada em nível. 

50.50.50.50. Piso intertravado tipo tijolinho (19,9x10x4)cm natural:Piso intertravado tipo tijolinho (19,9x10x4)cm natural:Piso intertravado tipo tijolinho (19,9x10x4)cm natural:Piso intertravado tipo tijolinho (19,9x10x4)cm natural:    

A pavimentação de blocos de concreto intertravado, será constituída por blocos pré-
moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado e com resistência média à 
compressão conforme tipo de tráfego. 



CADERNO DE ENCARGOS 

PROJETO CENTRO INFANTIL 

 

Renata Aguiar Kucharski – Engenheira Civil – CREA 39874AP 

 

Os blocos terão a espessura mínima de 4,0 cm em pavimentação sujeita a tráfego leve. O 
sub-leito será drenado e bem apiloado de modo a constituir superfície firme e de resistência 
uniforme, o apiloamento deverá ser feito com soquetes de cerca de 10 kg. 

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito mole, será necessário proceder-se sua 
remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente. 

A sub-base será formada por uma camada de areia com 5 a 7 cm de espessura. As juntas 
dos blocos serão tomadas com pedrisco ou cimento e areia no traço 1:8. 

51.51.51.51. Piso cimentado queimado c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp.= 1.5cm:Piso cimentado queimado c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp.= 1.5cm:Piso cimentado queimado c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp.= 1.5cm:Piso cimentado queimado c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp.= 1.5cm:    

Os cimentados, sempre que possível serão obtidos pelo simples sarrafeamento, 
desempenado ou queimado a colher, executados sobre a camada impermeabilizadora de 
concreto úmido sobre úmido. Quando for de todo impossível a execução dos cimentados e 
respectiva base numa só operação, será a superfície da base perfeitamente limpa, no momento 
do lançamento do cimentado, o qual será inteiramente constituído por uma camada de 
argamassa. 

A superfície dos cimentados deverá ser dividida em painéis por sulcos profundos com colher 
de pedreiro ou por juntas que atinjam a base do concreto. O afastamento máximo entre juntas 
paralelas será de 1,20 m. As juntas que deverão ser de PVC de 3x27 mm, terão a sua 
disposição obedecendo a um desenho simples e também evitando-se o cruzamento das 
mesmas em ângulos agudos. As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, 
sendo, para tal fim conservadas sob permanente umidade durante os 7 dias que sucederem sua 
execução. 

Os cimentados terão espessura de cerca de 1,5 cm a qual não poderá ser, em nenhum ponto, 
inferior a 1,0 cm. 

52.52.52.52. Colchão em areia de praia:Colchão em areia de praia:Colchão em areia de praia:Colchão em areia de praia:    

Para execução dos colchões de areia do parque deverá seguir rigorosamente a localização 
dos projetos arquitetônicos para tanto se montará a forma que delimitará o espaço para encher 
com areia. Serão executados com areia limpa e nivelados com sarrafo ou régua de alumínio.  

53.53.53.53. Piso de borracha antiPiso de borracha antiPiso de borracha antiPiso de borracha anti----derrapante:derrapante:derrapante:derrapante:    
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O piso em Borracha anti-derrapante deverá ser adquirido nas medidas especificadas em 
projeto. A Colocação de placas de revestimento de piso serão fixadas com cola de Neoprene. A 
base deverá estar absolutamente nivelada, curada e endurecida, antes da aplicação do piso 
emborrachado. Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do contra-
piso ou base regularizada. 

A cola deverá ser aplicada sobre-o piso em quantidade suficiente. As placas serão 
posicionadas e pressionadas para que haja aderência entre as placas e o piso. 

 

54.54.54.54. Soleira de granito cinza polidoSoleira de granito cinza polidoSoleira de granito cinza polidoSoleira de granito cinza polido e  e  e  e Filete de granito cinza larg.= 5cm:Filete de granito cinza larg.= 5cm:Filete de granito cinza larg.= 5cm:Filete de granito cinza larg.= 5cm:    

Deverá ser executada soleira de granito polido em todas as portas externas e em outros 
locais, conforme indicado no projeto arquitetônico, devendo ultrapassar em dois centímetros a 
largura do marco e três centímetros para cada lado no comprimento do vão. 

As soleiras não poderá ter trincas e nem manchas. Antes de serem assentadas, deverá ser 
realizada uma limpeza prévia das peças, para que fiquem isentas de materiais estranhos. 

55.55.55.55. Rodapé em perfil de alumínio anodizado preto:Rodapé em perfil de alumínio anodizado preto:Rodapé em perfil de alumínio anodizado preto:Rodapé em perfil de alumínio anodizado preto:    

Os rodapés serão de alumínio anodizado preto, salvo indicado em contrário, expressas nas 
Especificações Complementares ou em Plantas de Detalhes. 

Estender-se-ão para a execução de rodapés as mesmas normas de serviços especificados 
para a execução dos respectivos pisos, naquilo que for aplicável ao caso. 

56.56.56.56. Meio fio pré moldado c/rejuntamento em fMeio fio pré moldado c/rejuntamento em fMeio fio pré moldado c/rejuntamento em fMeio fio pré moldado c/rejuntamento em formato de grama:ormato de grama:ormato de grama:ormato de grama:    

Inicialmente deve-se colocar a sinalização de segurança adequada no local. Roçar e limpar a 
faixa necessária para execução dos serviços.  

Preparar e compactar o local onde se efetuará o serviço. Colocar as formas moduladas 
conforme detalhe do desenho do meio fio em formato de grama. As formas devem ser 
pinceladas com “desmoldante” de peças de concreto a fim de assegurar a perfeita retirada da 
mesma. 

Prencher a forma com concreto bastante vibrado.  
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Ao desformar observar se será necessário recuperar algum detalhe do desenho. Reconstruir 
o bordo de aterro, se for o caso, fazer a limpeza da área e retirar a sinalização. 

57.57.57.57. Meio fio pré moldado c/rejuntamento:Meio fio pré moldado c/rejuntamento:Meio fio pré moldado c/rejuntamento:Meio fio pré moldado c/rejuntamento:    

Inicialmente deve-se colocar a sinalização de segurança adequada no local. Roçar e limpar a 
faixa necessária para execução dos serviços.  

Preparar e compactar o local onde se efetuará o serviço. Colocar e assentar o meio-fio ou 
banqueta de concreto. Rejuntar com argamassa cimento e areia no traço 1:3. Reconstruir o 
bordo de aterro, se for o caso, fazer a limpeza da área e retirar a sinalização. 

 

 

58.58.58.58. Instalações hidráulicas:Instalações hidráulicas:Instalações hidráulicas:Instalações hidráulicas:    

As instalações de água serão executadas de acordo com o projeto, com as especificações 
complementares e com as que se seguem: 

· Todas as alterações feitas no decorrer da obra serão registradas e após o término da 
execução das instalações de água serão atualizados os desenhos do respectivo projeto. 

· As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo quando outros espaços 
forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 2 em 2 
metros. 

· As derivações correrão embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se sua 
inclusão no concreto. 

· Os cortes, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, 
para passagem das tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes 
da concretagem, observando-se o disposto à respeito no Capítulo sobre concreto armado, com 
prévia indicação do instalador. 

· Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões ou flanges nas 
sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier. 
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· Nas canalizações de sucção ou recalque só será permitido o uso de curvas nas deflexões a 
900 e 450, não sendo tolerado o emprego de joelhos. 

· Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, todas as demais 
partes aparentes de instalações, tais como canalizações, conexões, acessórios, braçadeiras, 
suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas, depois de prévia limpeza das superfícies com 
benzina. 

· Havendo rede de distribuição pública de água a alimentação será feita diretamente desta, 
provida de hidrômetro, o qual deverá ser instalado depois de calculado e aferido pela entidade 
responsável pelo fornecimento de água. 

· A execução do ramal predial é de responsabilidade da concessionária sendo as despesas 
por conta da Empreiteira. 

· Nas ligações de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, chuveiros, etc.), com 
tubulação em PVC, serão usadas conexões azul de PVC com bucha de latão. 

· Nas uniões PVC - bronze (metais sanitários) não serão usados sisal ou zarcão, mas sim fita 
para vedação de rosca de politetrafluoretileno, tipo vedarosca. 

MEDIDORES OU HIDRÔMETROS: 

Satisfarão, além das especificações da ABNT, às “Normas” referentes às instalações prediais 
do município em que se situa a construção. 

LIMITADORES OU PENA D’ÁGUA: 

Dispositivos hidráulicos destinados a limitar o abastecimento de água dos prédios, a volumes 
previamente determinados pela municipalidade. 

CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO: 

Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão as seguintes 
características: 

· Fundo inclinado na direção do tubo de sucção, visando a impedir a deposição de materiais 
sólidos; 
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· Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 

· Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de vasos sanitários 
e mictórios; 

 · Dispositivos adequados para limpeza e inspeção; 

· Profundidade mínima de 90cm, a contar do nível da canalização mais baixa, quando receber 
efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima será de 60cm; 

· Sempre que a caixa coletora receber efluentes, de vasos sanitários ou mictórios, será 
ventilada por um tubo ventilador primário, de diâmetro não inferior ao da tubulação de recalque; 
o tubo ventilador será completamente independente de qualquer outra ventilação da instalação 
de esgoto do prédio; 

· As caixas poderão ser de concreto pré-moldado, concreto armado ou alvenaria de tijolos e 
serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica; 

· Serão bombeados até a caixa de inspeção mais próxima 

CAIXAS DETENTORAS: 

· Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro fundido, devendo 
permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa facilmente removível, assegurando 
perfeita vedação. 

CAIXAS DE GORDURA: 

As caixas de gordura terão as seguintes características: 

· Terão separação situada a 200mm, no mínimo, abaixo a superfície do líquido; 

· Sem septo removível; 

· Fecho hídrico não sifonável; 

· Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa falsa, que permita receber 
pavimentação igual à do piso circundante; 

· Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido articuladas. 
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CAIXAS DE AREIA: 

Serão de alvenaria de tijolo maciço, de concreto ou constituídas de anéis de concreto pré-
moldado. 

Quando de alvenaria, os tijolos serão assentes na massa de cimento e areia no traço 1 : 3, 
com adição de impermeabilizante, estas serão revestidas com argamassa de cimento e areia no 
traço 1 : 3 com adição de impermeabilizante, inclusive o fundo das mesmas. 

Serão quadradas de 0,60 x 0,60m ou circular de 0,60m, até a profundidade de 0,70, para 
profundidades acima de 0,70m serão quadradas e 1,10x1,10m ou de diâmetro de 1,10m 
(medidas internas), sendo dotadas de escada de ferro tipo marinheiro para facilitar a inspeção. 
As tampas serão de concreto com grelha e porta grelha de ferro de 0,50m quando no interior da 
obra a tampa será de concreto com revestimento igual ao piso circundante. 

CAIXA DE ÓLEO: 

As caixas separadoras de óleo, e seção circular, serão de concreto pré-moldado e 
conjugadas a uma caixa receptora lateral. 

A ligação da caixa receptora com a caixa separadora de óleo, será feita através de tubulação, 
via de regra de ferro galvanizado, provido de registro e metal de 75 (setenta e cinco) mm. 

Pelo sistema dos vasos comunicantes, o óleo será recolhido na caixa receptora de onde, 
posteriormente, será retirado. 

CAIXAS DE INSPEÇÃO: 

· Serão circulares, retangulares ou quadradas sendo construídas em anéis de concreto 
armado pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos maciço ou blocos 
de concreto com paredes no mínimo de 15cm de espessura ; para profundidades superiores a 
1,0m as paredes de alvenaria deverão ser no mínimo de 25cm de espessura ou tubo de 
concreto circulares. 

Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m 
de lado interno, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60m de diâmetro interno no mínimo. 
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Para profundidades superiores a 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 
1,10m de lado interno no mínimo, e, as de forma circular, 1,10m de diâmetro interno no mínimo. 

Na hipótese prevista no item anterior, as caixas de inspeção que passam a denominar-se 
“poços de visita” serão dotadas de degraus de ferro de 0,20mm com espaçamento mínimo de 
0,40m, para facilitar o acesso ao seu interior. 

Fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e a evitar formação de depósitos. 

Tampa facilmente removível com alça a ser embutida no perímetro interno da caixa 
permitindo composição com o piso circundante, quando a caixa for interna. Deverão ter alças e 
serem embutidas no perímetro interno da caixa. 

CAIXAS SIFONADAS 

Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, cobre ou ferro fundido, com butijão para 
limpeza, devendo satisfazer as seguintes características: 

· Fecho hídrico com altura mínima de 100mm. 

· Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 15cm, no mínimo, e 
quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 15cm de diâmetro no mínimo; 

· Tampa removível de ferro fundido metálica ou de PVC; 

· Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75mm. 

SIFONADOS: 

· Fecho hídrico com altura mínima de 40mm. 

· Orifício de saída com diâmetro mínimo de 40mm. 

SECOS: 

Quando de seção horizontal circular terão diâmetro mínimo de 10cm e quando de seção 
poligonal, permitirão a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 10cm. 

CALHAS E RUFOS: 
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· As de chapa de aço galvanizado deverão ser de espessura uniforme (chapa n.º 26 BWG, no 
mínimo) de galvanização perfeita. 

As de concreto obedecerão rigorosamente aos perfis indicados nos desenhos de detalhes da 
estrutura, os quais já deverão levar em conta as espessuras necessárias para 
impermeabilização. 

As calhas, quando não integradas na estrutura das edificações, serão dotadas de juntas de 
dilatação a, pelo menos, cada 10m. 

TUBOS E CONEXÕES: 

· Deverão obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 

Serão perfeitamente construídos, isentos de fendas, rebarbas, falhas, estrias de queima e 
bolhas. 

Serão sonoros, resistentes e, quando vidrados apresentarão camada de vitrificação 
homogênea e contínua, bem como totalmente integrada ao material cerâmico. 

TUBOS E CONEXÕES DE CIMENTO-AMIANTO: 

· Os tubos de cimento amianto para emprego na instalação de esgotos serão de classe A, de 
acordo com as normas da ABNT. 

TUBOS E CONEXÕES DE COBRE: 

· Serão do tipo leve, fabricados com cobre de alta qualidade e medidas exatas, de acordo 
com as normas da ABNT. 

Serão usadas buchas de bronze, latão, cobre ou outro material preconizado pelo fabricante 
dos tubos, nas passagens através de paredes, tomando-se todas as precauções no sentido de 
evitar-se a formação de par elétrico. 

A solda para tubulação de cobre obedecerá também as recomendações do fabricante. 

TUBOS E CONEXÕES DE FERRO-FUNDIDO: 
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Serão centrifugados, de ponta e bolsa, pintados externamente com tinta anticorrosiva. O 
revestimento interno será dos tipos betuminoso ou cimentado por centrifugação.  

As conexões para as canalizações de ferro fundido obedecerão, no que lhes for aplicável, as 
características gerais dos tubos. 

TUBOS E CONEXÕES DE FERRO-GALVANIZADO: 

· Serão do tipo sem costura, ou com costura, conforme especificações complementares. 

O aço será do tipo aço ou carbono, com teor inferior a 0,25% de carbono. A galvanização, 
obtida por imersão a quente, deverá ser contínua, interna e externamente. 

Serão rejeitados os tubos que não sejam novos ou cuja galvanização ou rosca não se 
apresente em perfeito estado. 

Os tubos serão testados com pressão mínima de 32 Mpa. 

As espessuras e pesos deverão satisfazer as normas da ABNT. 

CLASSES: 

As classes dos tubos galvanizados são as seguintes: 

· Classe Leve e Classe Leve II: de acordo com a BS-1387-1967, Classe Leve e ISO-65-1973, 
Classe Leve II. Teste hidrostático: 5,0 MPa. 

· Classe Leve e Classe Leve I: de acordo com a NBR-5580/80, classe Leve e ISO-65-1973, 
Classe Leve I. Teste hidrostático: 5,0 Mpa. 

· Classe Média: de acordo com a NBR-5580/80, DIN-2440, BS-1387/1967 e ISO-65-1973. 
Teste hidrostático: 5,0 MPa. 

· Classe SCH 40: de acordo com a ASTM-A-120. SCH-40-40. Teste hidrostático: 7,00 Mpa. 

ROSCAS: 

· As roscas dos tubos galvanizados serão do tipo cônica seguindo as especificações da BSP-
Whitwort-gás e de acordo com as normas NBR-6414/80 e ISO-R7. 
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PROTEÇÃO: 

· A proteção será do tipo “proteção catódica” por zincagem a quente, de acordo com as 
normas NBR-6323/82 e NBR-7397 a NBR 7400182. 

· O peso da camada protetora de zinco não poderá ser inferior a 0,05 (cinco centésimos) 
g/cm2, valor resultante da divisão do peso total do zinco aplicado pela área total da superfície 
galvanizada. 

PESOS E ESPESSURAS: 

· De acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto. 

As conexões para canalizações de ferro galvanizado obedecerão no que lhes for aplicável, às 
características gerais dos tubos, devendo apresentar bom acabamento nas cúpulas de deflexão, 
as uniões terão vedação do tipo metal contra metal. 

· Dentre as normas estrangeiras, haverá particular atenção para o disposto nas seguintes: 

ANSI (A.S.A) B.2.1, ANSI (A.S.A) B.16.3, DIN 2950, DIN-2999 E ISO-R-7. 

TESTES DE ESTANQUEIDADE À PRESSÃO INTERNA: 

Todas as tubulações serão ensaiadas à estanqueidade por pressão interna de água 50% 
(cinquenta por cento) superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer, 
em ponto algum da tubulação, a menos de 0,1 MPa - vide NBR - 5657/77. 

Determinação das condições de funcionamento dos pontos de água. 

Os pontos de água selecionados na amostragem serão postos a funcionar com a peça de 
utilização correspondente, determinando - se a sub - pressão, na abertura rápida, as condições 
de vazão e a subpressão de fechamento rápido - vide NBR - 5658/77. Deverão também serem 
efetuados ensaios de funcionamento das instalações elevatórias e/ou instalações hidro - 
pneumáticas, observando - se o disposto nas normas próprias para os casos da espécie. 

As tabulações ensaiadas à estanqueidade por pressão interna de água não apresentarão 
vazamento ou exsudação em 6 (seis) horas de ensaio. 
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· As peças de utilização ensaiadas não provocarão abertura rápida, subpressão na rede e não 
devem baixar a pressão no ponto menos de 0,005 MPa. 

· No fechamento rápido a sobre pressão não elevará a pressão a mais de 0,2 Mpa acima da 
pressão estática. 

A pressão estática em qualquer ponto não será superior a 0,4 MPa. 

· A vazão será a apropriada para a peça de utilização a que se destine 

· Para as válvulas de descarga, será observado se a pressão estática no ponto é compatível 
com o respectivo tipo, utilizando - se, para isso, a tabela V da NBR - 5626/82,admitindo - se uma 
tolerância de 10%. A vazão máxima dessas válvulas de descarga não será maior do que 3,0l/s. 

· Para as caixas de descarga será observado se o volume de descarga é suficiente para a 
limpeza da bacia sanitária. 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

Na inspeção, caso a instalação não obedecer ao projeto, as exigências construtivas 
integradas na NBR - 5626/82 e nestas Normas de Execução, será ela rejeitada ou aceita 
condicionalmente para os ensaios, sendo que a Empreiteira ficará obrigada a modificá –la com o 
objetivo de adaptá - la aos dispositivos acima referidos. Na “Verificação da Estanqueidade à 
Pressão Interna” pela NBR - 5657/88, caso o número de ocorrências, quer de vazamento quer 
de exsudação, seja maior do que 10 (dez) nos pontos selecionados a instalação será rejeitada. 

Na hipótese do número de ocorrências não ser superior a 10 (dez), a instalação será aceita 
após a correção de todos os defeitos e repetição dos ensaios. 

Na hipótese do número de pontos não aprovados ser menor ou igual a 1/3 do total ensaiado, 
separando - se peças de utilização em geral, válvulas de descarga e caixas de descarga, a 
instalação será aceita depois da Empreiteira adaptá - la às condições específicas e de ser, 
submetida a novo ensaio utilizando - se, nesse segundo teste, outra “formação da amostra”. 

· Caso persista a existência de pontos de água não aprovados, a Empreiteira procederá os 
reparos e adaptações nesses pontos que apresentarem defeitos. 
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· As válvulas de descarga que apresentarem vazão superior a 3 I/s serão reguladas por 
dispositivos internos próprios, não sendo admitidos a utilização, nessa regulagem, do registro de 
passagem integrado na tubulação ou do registro de isolamento acoplado à válvula de descarga. 

INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO: 

A Empreiteira submeterá ao Corpo de Bombeiros o projeto de instalação de combate a 
incêndio bem como o Memorial Descritivo do mesmo, para a devida aprovação ajustará 
quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio 
conhecimento ao autor do projeto. 

A instalação será executada de acordo com o projeto respectivo, após aprovado pelo Corpo 
de Bombeiros. 

SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: 

Sistema sob comando - sistema fixo. 

Compreenderá os reservatórios d’água, canalizações e bocas de incêndio com o respectivo 
equipamento e hidratante. 

As canalizações da instalação deverão suportar uma pressão não inferior à pressão de 
trabalho, acrescida de 0,5 MPa, sendo que a pressão mínima de ensaio será de 1,0 MPa, de 
acordo com a ABNT. A duração dos ensaios será de 1 (uma) hora, no mínimo. 

· Haverá bocas de incêndio nos locais previstos no projeto, dotados dos respectivos registros 
de gaveta, capazes de suportar a pressão referida no item anterior. 

· A cada boca de incêndio corresponderá uma caixa de ferro de chapa n.º 16 ou de concreto, 
equipado do seguinte modo: 

· Niple: Será de bronze, de 65 mm (2 ½”) por 50 mm (2”), rosca externa, com o número de fios 
indicados pelas normas da ABNT. 

· Redução: Idem item anterior, de 65 mm (2 ½”) por 40 mm (1 ½”), rosca interna. 

· Juntas de União: De bronze, uma em cada extremidade da mangueira, de 40 mm (1 ½”), 
com o número de fios indicados pelas normas da ABNT. 
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· Mangueira: De fibra vegetal pura, tipo linho, com revestimento interno de borracha 
vulcanizada no próprio tecido, com 40 mm (1 ½”) de diâmetro e no máximo 30 (trinta) metros de 
comprimento. 

· Esguicho: De cobre e latão, sem requinte desmontável, com roldanas para mangueira. 

· Carretilhas: As carretilhas para acomodação das mangueiras terão os braços móveis e 
serão de tipo e reputação perfeitamente firmados na praça. 

· Portas: As portas das caixas de incêndio serão executadas rigorosamente de conformidade 
com as normas da ABNT. Quando a caixa for de concreto terá a porta de acordo com o projeto 
do arquiteto. 

· Carretilhas: As carretilhas para acomodação das mangueiras terão os braços móveis e 
serão de tipo e reputação perfeitamente firmados na praça. 

· Hidrante: O hidrante será ligado à coluna de incêndio, conforme projeto, localizado em caixa 
de alvenaria, de tijolos ou concreto, com tampa de ferro fundido, de alçapão, provido de 
dispositivo de abertura adequado à cruzeta da mangueira utilizada pelo Corpo de Bombeiros e 
equipado de acordo com o respectivo regulamento. e projeto, localizado em caixa de alvenaria, 
de tijolos ou concreto, com tampa de ferro fundido, de alçapão, provido de dispositivo de 
abertura adequado à cruzeta da mangueira utilizada pelo Corpo de Bombeiros e equipado de 
acordo com o respectivo regulamento. 

Após conclusão dos serviços, deverão ser efetuados os testes nas instalações, em presença 
da Fiscalização. Os custos desses serviços estão diluídos nos preços unitários dos itens 
constantes na planilha de preço. 

59.59.59.59. Instalações elétricas:Instalações elétricas:Instalações elétricas:Instalações elétricas:    

Os materiais a serem usados deverão ser de boa qualidade e obedecer às especificações 
contidas no presente Caderno de Encargos, às Normas da ABNT no que coube e às exigências 
das concessionárias locais.  

Os materiais colocados na obra estarão sujeitos, em qualquer momento, à aprovação da 
Fiscalização, independentemente de sua aplicação.  
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Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o exigirem, poderá ser feita 
a substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que tenham sido 
previamente aprovados. 

TUBULAÇÕES DE FERRO GALVANIZADO: 

Quando especificados serão do tipo rígido, pesado, sem costura, zincado a quente externa e 
internamente, e sem arestas ou saliências internas que possam dificultar a enfiação ou 
prejudicar o isolamento dos condutores. Serão empregados em instalações externas expostas 
ao tempo (com exceção das descidas de pára-raios) e nas internas, também expostas, sujeitas à 
ação da umidade ou de agentes químicos. 

TUBULAÇÕES DE FERRO 

Quando especificados serão do tipo rígido, pesado, sem costura, esmaltados a quente, 
externa e internamente, e sem arestas ou saliências internas que possam dificultar a enfiação ou 
prejudicar o isolamento dos condutores. Serão empregados em instalações internas aparentes. 

TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO: 

Quando especificados serão do tipo preto e pesado, rosqueável, não podendo ser curvado na 
obra nas bitolas acima de Æ 1/2”. Serão empregados em instalações internas ou externas 
sujeitas à umidade ou subterrâneas, sempre que o mesmo represente economia, segurança e 
nada impeça o seu uso. 

TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL: 

Quando especificados serão do tipo preto, com paredes espessas. Serão empregados em 
instalações internas somente nas bitolas de Æ 1/2” com paredes de 2,0 mm e de Æ 3/4” e 1” 
com paredes de 2,5 mm de espessura. 

ELETROCALHAS: 

Quando especificadas serão de chapa galvanizada ou de plástico, apropriadas para a 
sustentação de cabos de energia, dos tipos de 2 longarinas “U”, sustentadas de espaço em 
espaço por perfis transversais especiais. 

ACESSÓRIO PARA ELETRODUTOS: 



CADERNO DE ENCARGOS 

PROJETO CENTRO INFANTIL 

 

Renata Aguiar Kucharski – Engenheira Civil – CREA 39874AP 

 

CURVAS E LUVAS: Deverão obedecer as mesmas especificações dos eletrodutos. 

BUCHAS E ARRUELAS: Quando especificados serão de aço galvanizado ou liga especial 
zamak, com bitolas e roscas correspondentes às dos eletrodutos, isentas de rebarbas, com 
bordas arredondadas. 

CAIXAS COM PORTAS: Quando especificados serão de chapa de ferro n.º 16 BWG, com 
pintura anti-oxidante, com molduras e portas ajustáveis para permitir perfeito acabamento. 
Deverão ter trinco e fechadura reforçados, assim como as dobradiças. 

CAIXAS ESTAMPADAS: Quando especificados serão em chapa de ferro n.º 18 BWG 
esmaltadas a quente interna e externamente com olhais para fixação de eletrodutos. 

O formato será de acordo com o seguinte: 

a) Octogonal e fundo móvel, de 4”x4”x4”para pontos de luz quando empregar hoje 
prémoldado e 4”x4”x2” quando empregar laje de concreto; 

b) Octogonal de 3”x3”x2” para pontos de luz nas paredes; 

c) Quadrada de 4”x4”x2, quando o número de interruptores ou tomadas excede a 3(três), ou 
quando usadas para caixa de passagens; 

d) Retangular de 4”x2”x2”para conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a 

3(três). 

CONDULETES: 

Os conduletes quando especificados serão em metal fundido e serão usadas em instalações 
expostas e deverão oferecer resistência mecânica e estanqueidade compatíveis com as 
condições de uso, tendo as entradas e saídas rosqueáveis. 

PARA TELEFONIA: 

Quando especificados serão de chapa de ferro n.º 16 BWG com fundo em madeira com 25 
mm de espessura, devidamente aparelhado e pintado para proteção. Deverão possuir as 
ventilações exigidas pela concessionária. 
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QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: 

As caixas dos quadros serão de chapa de ferro n.º 16 BWG com molduras de portas 
ajustáveis. Deverão ter portas com dispositivos de segurança para um perfeito fechamento, 
atendendo as exigências do projeto. Deverão ter uma sobre-porta de chapa de ferro n.º 16 BWG, 
com aberturas para permitir o acionamento de alavancas de disjuntores. 

Deverão ter barramentos de cobre eletrolítico com capacidade adequada à carga total do 
quadro. O barramento do neutro deverá permitir a ligação do fio ou cabo neutro por meio de 
conector de pressão. 

Todas as portas do quadro deverão ser pintadas a revólver sobre o fundo protetor 
anticorrosivo. 

DISJUNTORES, CHAVES E FUSÍVEIS: 

Os disjuntores serão do tipo Termomagnético de boa qualidade. 

As chaves serão de cobre e dimensionadas de maneira que resulte o mínimo aquecimento 
em funcionamento. As chaves do tipo faca deverão ter as garras de contato em barras 
inclinadas, as bases deverão ser de porcelana, mármore ou ardósia. Os portas fusíveis deverão 
satisfazer à NBR- 6755 e NBR-6791. 

Para as chaves blindadas a caixa será de aço reforçado. Terão dispositivo de trava para 
alavanca de comando na posição desejada. As chaves terão a base única de mármore, barras 
de contato inclinadas, trava de segurança para impossibilitar a abertura da porta com a chave 
ligada. Os porta fusíveis deverão satisfazer à NBR-6755 e NBR-6791. 

As chaves rotativas deverão ser usadas no caso em que se usar fusíveis do tipo DIAZED ou 
NH. Deverão possuir identificação das posições ligado e desligado. As chaves de abertura com 
carga serão usadas nos quadros gerais de baixa tensão acoplados a fusíveis NH. 

Os fusíveis, sempre que possíveis, deverão ser do tipo DIAZED ou NH com dispositivo que 
impossibilite a troca de capacidade da condução de corrente. 

CONECTORES: 



CADERNO DE ENCARGOS 

PROJETO CENTRO INFANTIL 

 

Renata Aguiar Kucharski – Engenheira Civil – CREA 39874AP 

 

Quando especificados serão de latão ou bronze, cobre ou bimetálico, do tipo de pressão. Não 
é permitido usar o do tipo de aperto por alicate ou que emprega solda. 

INTERRUPTORES: 

Os comuns serão tipo pesado com contatos de bronze, fosforoso, base de baquelite, uma só 
alavanca de funcionamento brusco, capacidade de 10A para 220V. 

Os de tecla serão com contatos móveis de prata e fixos de cobre prateado ou de prata, 
alavanca fosforescente, com capacidade de 10A para 220V. 

Os silenciosos usados em salas cirúrgicas, em hospitais, serão com contatos à prova de 
faísca, sem molas e funcionamento silencioso. Os espelhos e placas serão de PVC Rígido com 
parafusos de latão cromado para fixação. 

TOMADAS: 

As comuns serão universais para pinos chatos e redondos do tipo pesado e com contatos de 
bronze fosforoso de 15A para 220V. 

As de piso terão caixa e tampa de alumínio ou latão fundido, regulável por meio de parafusos, 
terão contra tampa rosqueada à tampa, com juntas vedadora. A tomada será universal tipo 
pesado, com contatos de bronze de 15A para 220V. 

As especiais, à prova de explosão, serão embutidas em conduletes com tampa rosqueada 
ajustável e sobre-tampa de mola, acabamento niquelado, inclusive os pinos correspondentes 
completos, 2 pólos de 20A para 220V ou 30A para 220/380V. 

CONDUTORES: 

Quando especificados serão de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, pureza de 99%, 
têmpera mole com isolamento para 600v tipo pirastic-antiflam para instalações internas. 

Quando as instalações forem subterrâneas ou sujeitas a umidade e calor, deverão ser usados 
cabos especiais com isolamento para 1000V. 

Serão adotados condutores de fio singelo para as bitolas de 6 mm2 ou menores e cabos para 
os de seção superiores a 6 mm2. 
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FIOS E CABOS TELEFÔNICOS: 

Os fios para uso interno serão de preferência do tipo paralelo, constituído por dois condutores 
n.º Fl-60 (22 AWG). Para extensões aéreas usados os do tipo FE - 100. 

Os cabos para instalações internas serão do tipo Cl-50 e para instalações externas tipo CT ou 
CTP-APL-50. 

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES: 

Os aparelhos para luminárias, sejam fluorecentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo 
que lhes for aplicáveis à NBR-6854/81, sendo construídos de forma a apresentar resistência 
adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Todas as partes de aço serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, 
zincagem ou outros produtos equivalentes. 

Os aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais úmidos devem ser 
construídos de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e 
demais partes elétricas. 

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: 

·  nome do fabricante ou marca registrada; 

·  tensão de alimentação; 

·  potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, 

etc.). 

As lâmpadas obedecerão Integralmente respeito ao disposto nas Normas ABNT. 

As lâmpadas apresentarão, pelo menos, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou base: 

·  Tensão nominal; (V) 

·  Potência nominal; (W) 

·  Nome do fabricante ou marca registrada. 
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Os reatores obedecerão Integralmente respeito ao disposto na NBR-5114/77, “Reatores para 
Lâmpadas Fluorescentes”. 

Todo reator será provido de invólucro incombustível e resistente à umidade. 

O invólucro do reator será protegido, interna e externamente, contra a oxidação por meio de 
pintura, esmaltação, zincagem ou processo equivalente. 

As características de funcionamento, tais como tensão de saída, condições de aquecimento, 
fator de potência e outros não estabelecidos na NBR-5114/77. 

Outros acessórios para as luminárias, tais como “Startes”, receptáculos, soquetes, etc., serão 
da mesma linha de fabricação dos reatores e lâmpadas e satisfarão às normas da ABNT 
atinentes ao assunto. 

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: 

Os serviços de instalações telefônicas da obra, compreendendo tubulações, cabos, fios, 
equipamentos e demais acessórios, serão de acordo com as NORMAS TÉCNICAS DA 
TELEMAR e obedecendo as especificações complementares do projeto. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A Empreiteira executará os trabalhos complementares ou correlatos da instalação elétrica tais 
como: preparo, fechamento de recintos para cabines e medidores, abertura e recomposição de 
rasgos para condutores e canalizações, bem como todos os arremates decorrentes da execução 
das instalações elétricas. 

São responsabilidades do empreiteiro: 

- Despesas com repartições e companhias concessionárias, anotações dos projetos no CREA 
e aprovação dos mesmos nas concessionárias. 

- Fornecimento e montagem dos aparelhos (interruptores, tomadas, luminárias etc.). 

- Instalações de cabine de alta tensão com fornecimento de equipamentos, chaves e 
acessórios para montagem da mesma.  

- Entregar a obra com todas as instalações em perfeito funcionamento. 
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- Ligação das instalações com a rede da concessionária. 

Após conclusão dos serviços, deverão ser efetuados os testes nas instalações, em presença 
da Fiscalização. Os custos desses serviços estão diluídos nos preços unitários dos itens 
constantes na planilha de preço. 

60.60.60.60. Emassamento de paredes internasEmassamento de paredes internasEmassamento de paredes internasEmassamento de paredes internas, externas ou  no forro,, externas ou  no forro,, externas ou  no forro,, externas ou  no forro, 2 demãos c/massa acrílica: 2 demãos c/massa acrílica: 2 demãos c/massa acrílica: 2 demãos c/massa acrílica:    

Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos com 
lixa n.º 240, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante. Como o a pintura é 
acrílica usar só massa acrílica. 

61.61.61.61.     Emassamento de madeira 2 demãos c/massa acrílica:Emassamento de madeira 2 demãos c/massa acrílica:Emassamento de madeira 2 demãos c/massa acrílica:Emassamento de madeira 2 demãos c/massa acrílica:    

Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos com 
lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante. Em seguida uma demão de 
fundo sintético nivelador branco fosco.  

62.62.62.62. Latex duas demãos em paredes Latex duas demãos em paredes Latex duas demãos em paredes Latex duas demãos em paredes internas, internas, internas, internas, externas externas externas externas ou no forro ou no forro ou no forro ou no forro s/massa:s/massa:s/massa:s/massa:    

Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico, aplicam-se 2 a 3 demãos de 
acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta 100% Acrílica Semi-brilho ou Fosco na diluição 
recomendada pelo fabricante. O intervalo mínimo entre demãos consecutivas é indicado pelo 
fabricante. 

63.63.63.63.     Latex duas demãLatex duas demãLatex duas demãLatex duas demãos em peças de madeira s/massaos em peças de madeira s/massaos em peças de madeira s/massaos em peças de madeira s/massa::::    

Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico ou a óleo, aplicam-se 2 a 3 
demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta na diluição recomendada pelo 
fabricante. O intervalo entre as demãos consecutivas é indicado pelo fabricante. 

64.64.64.64. Jardim:Jardim:Jardim:Jardim:    

O ajardinamento obedecerá rigorosamente ao projeto de paisagismo e normas para plantio, 
segundo as especificações. As espécies vegetais selecionadas deverão estar em perfeito estado 
de sanidade, ou seja, livres de pragas e doenças.  

O número, cor predominante e porte das mudas a serem utilizadas por metro quadro, serão 
definidos segundo a relação que acompanha o projeto.  
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Toda a área ajardinada será objeto de regas copiosas e constantes, até que todas as 
espécies vegetais, grama, arbusto, árvore, palmeiras, etc., apresentem-se em perfeitas 
condições e com o aspecto de adaptação completa ao novo ambiente. 

65.65.65.65. Muro contorno de alvenariaMuro contorno de alvenariaMuro contorno de alvenariaMuro contorno de alvenaria e e e e concreto (pilar+cinta): concreto (pilar+cinta): concreto (pilar+cinta): concreto (pilar+cinta):    

Os muros devem ser estruturados, possuir juntas de dilatação de 10 m em 10 m, feitos com 
tijolos furados, maciços, ou canaleta de concreto ou concreto com revestimento em reboco ou 
chapisco grosso (com pedrisco) ou caiação, sendo que no caso do chapisco grosso poderá ficar 
aparente. 

66.66.66.66. Peças préPeças préPeças préPeças pré----moldadas para aplique de desenhos na fachada moldadas para aplique de desenhos na fachada moldadas para aplique de desenhos na fachada moldadas para aplique de desenhos na fachada ---- copa das árvores: copa das árvores: copa das árvores: copa das árvores:    

Em local limpo e nivelado serão montadas as formas para confecção das peças. O formato 
obedecerá o rigorosamente o projeto arquitetônico. No interior das formas deverá passar 
bastante “desmoldante” para facilitar o desmolde das formas e assim melhorar o acabamento 
das peças. 

Para preenchimento dos moldes será executado concreto conforme especificação com 
adensamento mecânico de preferência. No tardoz das peças serão aplicados grapas metálicas 
fixadas com massa plástica para garantir a segurança do assente.      

67.67.67.67. Espelho colado em revestimento tipo prata 4mm:Espelho colado em revestimento tipo prata 4mm:Espelho colado em revestimento tipo prata 4mm:Espelho colado em revestimento tipo prata 4mm:    

Os espelhos a serem instalados sobre os lavatórios em geral e demais locais constantes do 
projeto arquitetônico e serão em cristal 04 mm prata, deverão ser fixados externamente às 
alvenarias com parafusos especiais para fixação de espelhos, com acabamento em moldura de 
alumínio anodizado cor natural, a 1,15 m do piso ou conforme indicado nos projetos, sobre 
revestimentos, sendo suas bordas devidamente lapidadas e polidas, e sem os mesmos defeitos 
já descartados para os vidros, a serem instalados nos locais indicados no projeto arquitetônico, e 
se não indicados serão sobre todos os lavatórios tanto de sanitários como de outros locais, ou à 
critério da FISCALIZAÇÃO.  

Na instalação dos espelhos, tomar cuidado para não fixá-los forçando, ou seja prensando a 
fita plástica de PVC ou faixa em granito mais alta do que o azulejo e a alvenaria, pois deforma a 
imagem nele refletida, e para isto deverá ser colocada uma arruela de borracha na parte superior 
do requadro, para que o mesmo fique aprumado e nivelado adequadamente. 
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68.68.68.68. Guarda corpo préGuarda corpo préGuarda corpo préGuarda corpo pré----moldado (parquinho):moldado (parquinho):moldado (parquinho):moldado (parquinho):    

Para as peças pré-moldadas do guarda corpo do parquinho seguirão o mesmo procedimento 
dos apliques de desenhos na fachada. 

Em local limpo e nivelado serão montadas as formas para confecção das peças. O formato 
obedecerá o rigorosamente o projeto arquitetônico. No interior das formas deverá passar 
bastante “desmoldante” para facilitar o desmolde das formas e assim melhorar o acabamento 
das peças. 

Para preenchimento dos moldes será executado concreto conforme especificação com 
adensamento mecânico de preferência. No tardoz das peças serão aplicados grapas metálicas 
fixadas com massa plástica para garantir a segurança do assente.      

69.69.69.69. Desenhos impressos na cerâmicaDesenhos impressos na cerâmicaDesenhos impressos na cerâmicaDesenhos impressos na cerâmica de  de  de  de FachadaFachadaFachadaFachada::::    

Os desenhos serão fornecidos em meio magnético ou digital à gráfica que fará a impressão 
dos adesivos de alta resistência à serem aplicados nos locais indicados em projeto para 
montagem da fachada indicada.  

Aplicação dos adesivos deverá ser feita por profissional responsável para que se evite o 
aparecimento de rugas ou bolhas. Além de ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

70.70.70.70. Limpeza de pisos e revestimentos:Limpeza de pisos e revestimentos:Limpeza de pisos e revestimentos:Limpeza de pisos e revestimentos:    

Durante todo o período de execução da obra, a área construída deverá ser mantida sempre 
limpa. Deverá removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 
acessos. 

Nos revestimentos cerâmicos especificamente a lavagem deve ser com solução de ácido 
clorídrico muriático na proporção de uma parte de ácido para 5 de água, após secagem aplicar 
duas demãos de cera incolor a base de silicone. 

 

 

71.71.71.71. Limpeza geral:Limpeza geral:Limpeza geral:Limpeza geral:    
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Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos 
sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem 
danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem de granitos será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis 
cáusticos. Deverá haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos cerâmicas e 
de outros materiais. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial 
atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos 
os demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar.  

Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e 
desimpedida de quaisquer resíduos de construção. Serão limpos e varridos os acessos, assim 
como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da obra. 

Concluídas todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas 
condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios 
necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais 
documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de 
Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. 

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, as 
obras e os serviços serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização ou por uma comissão 
designada pelo Reitor, composta de pelo menos 03 membros, e que lavrará “Termo de 
Recebimento Provisório”, que é o documento hábil para liberação da garantia complementar de 
3%. 

A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, até a 
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e 
funcionamento. 

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento 
Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem 
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executados e aceitos pela Fiscalização ou pela Comissão, e comprovado o pagamento da 
contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos 
serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 
correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

Desde o recebimento provisório, a FISCALIZAÇÃO entrará de posse plena das obras e 
serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do recebimento 
definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício. 

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675. 

 

 


