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1. OBJETIVO: 

A presente especificação visa estabelecer normas e condições para a execução de 

serviços referentes à implantação do novo estacionamento do prédio da Câmara Municipal de 

Ipixuna do Pará, assim como ao fornecimento dos materiais, mão de obra com leis sociais, 

equipamentos, impostos e taxas e todas as despesas necessárias à completa execução da obra 

pela empresa contratada. O objetivo principal é deslocar o estacionamento antigo para o novo 

terreno adquirido pela Câmara. 

As presentes especificações se referem à execução completa por regime de empreitada 

global e das baseados nos Projetos básicos, compreendendo o fornecimento de materiais, mão 

de obra com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças 

e taxas, bem como todas as demais despesas necessárias à completa execução da obra, pela 

empresa CONTRATADA. 

2. METODOLOGIA 

Foi utilizada a metodologia de programação para o planejamento da execução da obra 

que, por se tratar de um serviço de caráter público, foi necessário um planejamento rigoroso 

para que a mesma possa ser executada com o menor custo possível, mas dentro dos padrões 

de qualidade estabelecidos pelas normas vigentes. Com isso, para a elaboração deste 

documento e dos demais produtos que fazem parte do escopo do objeto, foram utilizados 

como parâmetros a sequência de execução dos serviços previstos no orçamento e nos projetos 

apresentados, as boas práticas da SEAP (estabelecidas no Manual de Obras Públicas-

Edificações), e as normas vigentes, de acordo com cada especialidade envolvida no 

empreendimento. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados obedecendo a estas 

Especificações, os projetos fornecidos e as Normas Técnicas. 

3.1.  CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Ficam caracterizados os serviços discriminados na Planilha Orçamentária do 

empreendimento em questão que serão executados de acordo com o especificado neste 

documento e nos projetos executivos do empreendimento. Os atendimentos dos serviços serão 

feitos através de uma Ordem de Serviço (OS), com autorização, exclusiva, pela Câmara. 

Competirá à empreiteira fornecer todo o maquinário, ferramentas, utensílios e veículos 

adequados à execução dos serviços contratados, assumindo total responsabilidade pelo 

completo acabamento da restauração da edificação e manter, em todo o tempo dos trabalhos, 

um vigia no período noturno, finais de semana e feriados, respondendo integralmente pela 

segurança do prédio. 

 

3.2 VERIFICAÇÃO INICIAL E PRELIMINAR DOS DOCUMENTOS 

Compete a Firma Licitante fazer minucioso estudo e verificação de todos os detalhes e 

demais documentos fornecidos pela Câmara de Ipixuna do Pará para a execução dos serviços. 
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Os serviços que porventura não estiverem descritos nesta Especificação deverão estar de 

acordo com as prescrições recomendadas pela ABNT. 

3.3  DÚVIDAS E MODIFICAÇÕES 

Em caso de dúvidas na interpretação dos documentos contratuais, deverá ser 

consultada a Câmara a quem caberá os esclarecimentos. 

3.4  OCORRÊNCIAS 

A Firma Contratada ficará obrigada a manter na reforma, um Livro de Ocorrências 

destinado a anotações diárias sobre o andamento dos serviços, bem como observações a serem 

feitas pela Fiscalização quando necessário, podendo também se pronunciar através de Ofício 

ou Memorando. 

As anotações registradas pela Fiscalização e não contestadas pela CONTRATADA no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotações, serão consideradas como 

aceitas pelo referido construtor. 

3.5 EMPREGO DE MATERIAIS 

O emprego de qualquer material estará sujeito à Fiscalização, que decidirá a utilização 

dos mesmos, face às normas da ABNT e a compatibilidade com o projeto. 

Todos os materiais a serem empregados deverão ser de 1ª qualidade, inteiramente 

fornecidos pela CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente às presentes 

especificações. 

As amostras de materiais aprovados pela Fiscalização, depois de convenientemente 

autenticadas por esta e pela Firma Contratada, deverão ser cuidadosamente conservadas no 

canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar a qualquer tempo a verificação 

de sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou já empregados. 

Será expressamente proibido manter no recinto dos serviços quaisquer materiais que 

não satisfaçam a estas especificações. A Firma Contratada será obrigada a retirar todo o 

material impugnado pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas do 

recebimento da notificação devidamente registrada no Livro de Ocorrências. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de 

alguns materiais especificados adiante por outros equivalentes, esta só será efetuada mediante 

expressa autorização por escrito da Fiscalização. 

3.6 EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde 

será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a 

cada caso, de acordo com as Normas e Portarias do Ministério do Trabalho, visando a melhor 

segurança do operário, bem como o uso de uniforme personalizado da empresa contratada 

para os trabalhadores relacionados para a reforma. 

3.7 RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA 
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3.7.1 - A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

3.7.2 - Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

Providenciar o pagamento de todas as Licenças e Taxas necessárias, quando assim for 

necessário, dependendo do volume de serviço a ser executado; 

Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidade técnica - ART’S 

referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, 

quando o serviço for, de maior monta; 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista e do Sindicato da Categoria em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos 

serviços. 

3.7.3 - Indicar, antes do início da reforma, o nome do profissional, com experiência, 

que supervisionará os trabalhos e que será o responsável técnico, comparecendo no mínimo 

cinco (05) vezes por semana; 

3.7.4 - Chamar a Fiscalização com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, sempre 

que houver necessidade de verificação de qualquer serviço a fim de não causar transtornos ao 

andamento dos mesmos; 

3.7.5 - Manter limpos os locais de trabalho, fazendo remover periodicamente lixo e 

entulhos; 

3.7.6 - Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras de boa técnica; 

3.7.7 - MANUAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E INSTRUÇÕES DE 

OPERAÇÃO E USO 

3.7.7.1 - Os Manuais de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e 

Uso deverão considerar, no mínimo, os seguintes serviços: 

Revestimentos de paredes, pisos e forros; 

Esquadrias, divisórias, ferragens e vidros; 

Pisos e pavimentações internos e externos; 

Impermeabilização e coberturas; 

Instalações elétricas, de telefonia e dados, hidrossanitárias, ar condicionado e proteção 

contra incêndio; 
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Instalações Especiais; 

Todos os outros necessários à manutenção do empreendimento. 

3.8 RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO 

3.8.1 - Cabe à Câmara Municipal de Ipixuna do Pará designar o Engenheiro/arquiteto 

Fiscal da reforma, que verificará o andamento dos serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente os serviços e suas especificações. Serão impugnados todos os trabalhos que 

não satisfaçam as condições contratuais. 

3.8.2 - Fazer visitas periódicas de inspeção à reforma, fornecendo, quando necessário, 

os esclarecimentos solicitados pelo empreiteiro; 

3.8.3 - Verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com o cronograma e 

especificações; 

3.9 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

O prazo será de 60 dias, ficando também estabelecido através de cronograma físico 

para a completa execução dos serviços demandados. 

O prazo (período) fica estabelecido através da ordem de serviço expedida pela Câmara 

para a completa execução da demanda para cada ordem de serviço (OS). 

4. NORMAS GERAIS 

A interpretação dos projetos e demais documentos fornecidos será realizada 

obedecendo-se os seguintes princípios: 

Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de 

todos os desenhos do projeto arquitetônico, de instalações; inclusive dos detalhes, das 

especificações em planta e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecida 

pela Câmara, para a execução da REFORMA; 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais fica 

estabelecido que em caso de dúvida quanto à interpretação destas normas e/ou desenhos do 

projeto será consultada a Câmara, e a esta caberá tirar as dúvidas surgidas; 

No caso de divergência entre projetos e especificações, prevalecerão as especificações 

para efeito de execução. 

5. LEGALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO  E SERVIÇOS PRELIMINARES  

5.1 LEGALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA 

 5.1.1 - TAXAS E IMPOSTOS 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 

do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. Durante a execução dos 

serviços, a Contratada deverá: 
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 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - 

ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos da Lei n.º 6496/77; 

 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o 

alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 

 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, 

de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos 

termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 

 Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 

informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como 

o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria 

de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na 

condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente 

causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços e obras objeto do contrato; 

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 

Recebimento Definitivo dos serviços.. 

 

5.1.2 -  LICENÇAS E TAXAS  

A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços cópias de recibos de 

pagamentos de taxas e emolumentos (CREA); inclusive quando necessário pagamento de 

taxas de ligações provisórias (COSANPA e Equantorial). 

  

5.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E TEMPO DE EXECUÇÃO DA REFORMA 

A REFORMA está estimada para ser concluída em 30 dias, conforme o cronograma 

físico-financeiro. Além disso, a CONTRATADA deverá disponibilizar no local um mestre de 

obras durante o período da reforma, e deverá ter em seu quadro no mínimo 2 serventes, 1 

pedreiro, 1 eletricista, 1 auxiliar de eletricista. 

O preço do item administração local será pago de acordo com os referenciais 

estabelecidos no Acórdão 2.622/2013 Plenário-TCU, e o seu pagamento será proporcional 

ao percentual de execução física da dos serviços da reforma 
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5.3.1 -  PLACA  

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecção e fixação de 

placa de obra e deverá ser instalada em local visível, de acordo com as exigências do CREA e 

da Prefeitura Municipal, sendo que a arte da placa poderá ser confeccionada por computador 

em lona apropriada ou pintada diretamente sobre chapa galvanizada. 

Ficará a cargo exclusivo da CONTRATADA também a instalação de placa com a 

identificação dos seus responsáveis técnicos pela obra, de acordo com as exigências do CREA 

e da Prefeitura Municipal. 

5.3.2 -  CANTEIRO DE OBRAS 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à 

movimentação de veículos, indicações de perigo, armazenamentos de materiais, instalações e 

prevenção de acidentes. Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser 

previstas dentro da edificação durante sua execução e nas áreas de serviço sujeitas à 

incêndios, incluindo-se o canteiro de obras e adjacências. 

A CONTRATADA deverá prever proteções em volta das áreas a serem trabalhadas. 

Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de 

acidente. 

A área de trabalho deverá ser limpa constantemente, permanecendo sempre limpa e 

organizada, sendo acomodado os entulhos em local apropriado. Os entulhos deverão ser 

periodicamente removidos do canteiro e encaminhados ás áreas de deposição liberadas pelo 

órgão regional competente). A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, 

devendo ser instalados containers específicos para o uso de entulhos, em local acordado com a 

Fiscalização. 

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente removidos do canteiro e 

encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. 

5.3.3 -  ATERRO COM O USO DE ENTULHO  

Os aterros das calçadas novas deverão ser realizados com entulho derivado das 

demolições e a espessura das mesmas deverá ser rigorosamente controlada por meio de 

pontaletes. 

6. PISO, ALVENARIA E DIVERSOS 

6.1 ALVENARIAS 

6.1.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

As paredes novas em alvenaria serão erguidas com tijolo cerâmico furado (6 ou 8 

furos), nas dimensões de 9x14x19 ou 9x14x24 a cutelo, assentados com argamassa no traço 

1:6:2 (cimento, areia e aditivo ligante de fabricação industrial), obedecendo as dimensões e 

alinhamento indicados. Os tijolos cerâmicos utilizados serão de 1ª categoria, nas dimensões 

conforme preconizam as seguintes normas: NBR 7171, NBR 6461, NBR 8042 da ABNT e 

deverão possuir as seguintes características de qualidade: 



 
 

8 
 

 Regularidade nas formas e dimensões; 

 Arestas vivas e cantos resistentes; 

 Cozimento uniforme, de forma que se tornem sonoros a percussão, produzam 

som metálicos; 

 Sejam duros e apresentem facilidade de corte; 

 Isentos de falhas, possuindo massa homogênea, sem trincas, fendas e 

impurezas; 

 Satisfaçam os limites de resistência a compressão das normas (NBR 6460 da 

ABNT) mínima de 2,5 Mpa – (categoria B); 

 Absorção de água inferior a 20%. 

Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas 

e aprumadas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,5cm, ficando regularmente 

colocadas em linha horizontais contínuas e verticais descontínuas. Sobre os vão de portas e 

janelas, quando necessário, serão moldadas ou colocadas vergas. Sob o vão de janelas e/ou 

caixilhos, serão moldadas ou colocadas contra-vergas. As vergas e contra vergas excederão 

pelo menos, 30cm em cada lado e terão altura mínima de 10cm convenientemente 

dimensionadas. As paredes de vedação, sem função estrutural, serão encunhadas nas vigas e 

lajes de teto,com tijolos dispostos obliquamente. Esse respaldo só poderá ser executado 

depois de decorridos pelo menos oito dias após a execução de cada pano de parede.Ocorrendo 

falhas no preenchimento das juntas, deverá ser procedida uma tomada de junta, antes de ser 

iniciado o revestimento. Antes da execução do revestimento, deverá ser feito o encaliçamento 

com argamassa 1:6(cimento e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de 

concreto que contornam a parede. As reentrâncias, maiores que 40mm, deverão ser 

preenchidas com cacos de tijolo e argamassa 1:4.  

6.1.2 - CHAPISCO 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de iniciar 

o chapisco no traço de 1:4, preparo manual, a superfície deve receber aspersão com água para 

remoção de poeira e umedecimento da base com os materiais da mescla devem ser dosados a 

seco.  

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 

evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego, sendo a argamassa empregada no 

máximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a água e desde que não apresente 

qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco será lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro com a 

camada aplicada uniforme e com espessura de 0,5cm apresentando um acabamento áspero. E, 

o excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado. 

Caberá a FISCALIZAÇÃO aprovar e liberar formalmente cada etapa dos serviços a 

serem executados. 

6.1.3 -  MASSA ÚNICA 
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Deve -se dosar os materiais da mescla a seco e ser aplicado no mínimo 24 horas após a 

aplicação do chapisco. Inicialmente deve ser preparada mistura de cimento e areia na 

dosagem 1:7, preparo manual. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de 

poeira e umedecimento da base. Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira 

(taliscas), deixando sua face aparente a uma distância aproximada de 15 mm da base. As duas 

primeiras taliscas devem ser assentadas próximas do canto superior nas extremidades da 

alvenaria e depois com auxílio do fio prumo, assentar duas taliscas próximo ao piso e depois 

assentar taliscas intermediárias de modo que a distância entre elas fique entre 1,50 e 2,50 m. 

Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 25 cm entre as taliscas, 

comprimindo-a com uma régua apoiada em duas taliscas constituindo as guias-mestras ou 

prumadas-guias. 

 Utilizar a argamassa desde que não apresente qualquer sinal de endurecimento. 

Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida 

sobre a superfície a ser revestida, atingindo a espessura máxima de 2 cm. 

 A argamassa poderá ser desempenada e se constituir na última camada do 

revestimento. Na argamassa desempenada a superfície deve ficar bem regularizada para 

receber a pintura final. 

O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um 

período de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. 

6.2 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO  

A contratada deverá fornecer e assentar pisos intertravados com as suas respectivas 

camadas inferiores, de acordo com o indicado em projeto.  

 

7. PINTURAS 

 7.1 SELADOR 

Será aplicada uma demão de selador, na diluição indicada pelo fabricante, depois de 

24 horas da aplicação da última camada de massa. Antes da aplicação do selador, todas as 

superfícies a serem pintadas serão limpas e convenientemente preparadas para o tipo de 

pintura a que se destinam.  

As superfícies somente poderão ser pintadas se estiverem perfeitamente secas. Durante 

a aplicação e secagem da tinta, as superfícies serão protegidas, de modo a evitar a deposição 

de poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais. 

A fim de se evitar respingo de tinta em superfícies não destinadas a pintura, como 

vidros e ferragens de esquadrias, deverão ser tomadas precauções especiais. Recomendam-se 

as seguintes cautelas para proteção das superfícies e componentes da edificação: 

 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

 Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor 

adequado, sempre que necessário. 
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As superfícies rebocadas que possuírem trincas ou outras imperfeições visíveis, 

receberão enchimento de massa acrílica, lixando-se as áreas que não se encontrem bem 

niveladas e aprumadas. 

Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias até que se obtenha coloração 

e acabamento uniformes, não sendo nunca inferior a 02 (duas) demãos. 

Deve-se ressaltar que o reboco precisa estar bem executado para a realização de 

qualquer procedimento que envolve a etapa de pintura.  

 7.2 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA ACRÍLICA  

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de 

óleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, a 

superfície será levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demão de impermeabilizante, a 

rolo ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, com 

uma espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida acrílica em camadas finas e em 

número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser 

observado entre as camadas será de 3 horas. O mesmo procedimento se aplica à massa PVA 

para o forro. 

Deverá ser aplicada massa corrida acrílica nas paredes onde receberão pintura acrílica, 

indicadas em projeto e massa PVA no forro em placas de gesso. 

 7.3 PINTURAS DAS SUPERFÍCIES 

Nas áreas definidas no projeto, será aplicada pintura com a tinta específica para cada 

espécie de superfície, conforme o quadro resumo (item 13.5). 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com 

produtos preparados industrialmente. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderão ser 

pintadas quando perfeitamente enxutas. Deverão ser observadas todas as instruções fornecidas 

pelos fabricantes para o manuseio e aplicação das tintas. Não serão admitidas misturas de 

tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, devendo os galões e embalagens serem 

entregues originalmente intactos. 

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidos no projeto.          

 Deverão ser tomados cuidados no sentido de não se permitir respingos de tinta em 

outros elementos que não receberão pintura. A sucessividade das demãos dar-se-á somente 

com a secagem total da aplicação anterior. 

A critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá executar uma amostra da 

pintura com a tinta a ser utilizada, sob condições idênticas de superfícies e iluminação, antes 

do início dos trabalhos. 

 7.4 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado por metro quadrado ou unidade instalada, de acordo com o 

especificado na planilha orçamentária. 
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8. COBERTURA  

8.1 COBERTURA DO ESTACIONAMENTO COM APROVEITAMENTO DA 

ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE 

A empresa deverá implantar a cobertura do estacionamento em estrutura e telhas 

metálicas, incluindo o aproveitamento das peças da estrutura existente no antigo 

estacionamento. 

 

8.2 REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA 

Todas as telhas cerâmicas do prédio principal deverão ser substituídas por telhas de 

fibrocimento de 6mm com a instalação de manta (subcobertura). A empresa deverá verificar 

as condições das peças de madeiras existente e executar reforço nos pontos necessários. 

 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 9.1 ILUMINAÇAO E FORÇA (INCLUSO ELETRODUTOS, CABOS, CAIXAS, 

TOMADAS E DEMAIS ACESSÓRIOS) 

A empresa deverá fornecer e instalar todos os componentes necessários para o pleno 

funcionamento da iluminação e dos pontos de força, sendo sua responsabilidade prover todas 

as peças e acessórios necessários para a conclusão dos serviços. 

Todas as instalações existentes serão desconsideradas, inclusive eletrodutos e 

luminárias, pois, o sistema atual se encontra saturado e defasado. Além disso, não é possível 

visualizar e atestar as condições dos eletrodutos e, por isso, optou-se em substituir toda essa 

estrutura do prédio existente por questões de segurança. Não há cabeamento existente no 

local, pois todos foram furtados. 

A instalação elétrica deverá satisfazer as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) e as prescrições da Companhia Concessionária local de Energia Elétrica 

(CELPA), bem como obedecer rigorosamente aos objetivos fornecidos pela contratante. 

Serão aceitos pela fiscalização da empresa responsável pela obra, materiais testados e 

aprovados de 1ª qualidade que deverão ter gravado ou estampados, pôr qualquer processo 

adequado e não sujeitos a adulterações, o nome e marca do fabricante, assim como os valores 

máximos de tensão e corrente em que devem funcionar.  

Os eletrodutos serão de PVC rígido e será obrigatório seu emprego nas instalações 

quando embutidos em pisos ou alvenarias. 

Os eletrodutos, quando aparentes, deverão ser rígidos, de ferro galvanizado 

eletrolítico, tipo pesado, conforme NBR‐5624/1988, da Apollo, Paschoal Thomeu, Zettone ou 

similar. A ligação entre eletrodutos e caixa só poderá ser feita com pares de buchas/arruelas 

adequadas e a ligação entre os eletrodutos só poderá ser feita por meio de luva e esses devem 

se tocar no seu centro. A bitola mínima adotada para os eletrodutos nas instalações deverá ser 

de ¾”. 
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Os cabos elétricos a serem utilizados serão de cobre eletrolítico com isolamentos 

termoplásticos para 750 Volts em instalações internas ( piso, parede e teto ) e 1000 Volts para 

os cabos de alimentação do quadro geral. As emendas deverão ser feitas de acordo com as 

boas técnicas, primeiramente com fita isolante comum e depois de alta fusão para não ocorrer 

fuga de corrente e ter, no mínimo, as mesmas qualidades elétricas e mecânicas do condutor, 

inclusive quanto ao isolamento. 

A definição só deverá ser feita depois de prontas todas as alvenarias e revestimentos.  

Antes de proceder a enfiação, os eletrodutos deverão sofrer limpeza, e preparação para 

enfiação. 

A penetração do chicote nos eletrodutos, deverá ser de forma a não danificar o 

isolamento. Para facilitar a enfiação, será permitido o uso de lubrificante, tal como, parafina, 

talco, diatômica ou pedra sabão. 

A bitola mínima adotada para os condutores nas instalações deverá ser de 2,5 mm², 

não sendo permitido cabo de 1,50mm² em nenhuma hipótese. 

Nas paredes, as caixas de derivação serão de  PVC de tamanho 4”x2” e Octogonal 

3x3”, conforme a necessidade. Todas as caixas terão acabamento com pares de bucha/arruela. 

A ligação de todas as tomadas deverá ser bem conectada, para não haver problemas de 

mau contato, e devem ser feitas com terminal pré-isolado tipo pino ou garra. 

Todas as tomadas deverão ser 2P+T e ter capacidade de 15 A/250 V, e aterradas 

conforme projeto. O  fechamento das tomadas deverá ser feito com parafuso apropriado. A 

tensão de alimentação das mesmas será de 127 V, ou conforme projeto. 

A tensão entre neutro e terra não poderá exceder 5 V, caso contrário deverá ser 

melhorado o aterramento da instalação. 

Com relação às luminárias, deverão ser utilizadas as luminárias especificadas no 

projeto sendo que todas as luminárias deverão ser metálicas e ligadas ao fio terra, não sendo 

admitidas luminárias de material combustível. 

Nos ambientes externos, como o área gramada, terão sua iluminação interrompida 

direto no disjuntor do circuito, dependendo da disposição da arquitetura. A tensão de 

alimentação das mesmas será de 127 V. 

A alimentação dessas luminárias será feita através de um quadro de distribuição 

específico para ela a carga distribuída por cabos de cobre de 2,50 mm². 

Toda descida para luminária, será executada com cabo tipo PB ‐ 750V, de no mínimo 

3 x 2,5 mm² (Ficap, Pirelli ou similar), e sua interligação com a caixa de derivação da rede dar 

se à sempre com o uso de plug e tomada (tomadinha) 2P+T, de modo a facilitar a retirada do 

equipamento durante a manutenção. 

As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados 

abaixo, sendo admitida fabricação equivalente, desde que as características de equivalência 

sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que 
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a qualidade e acabamento construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que 

comprovem a equivalência deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua 

análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto; 

Todas as peças devem ser construídas corpo de chapa de aço tratada com pintura 

eletrostática na cor branca epóxi.  Não serão aceitas adaptações ou modificações do produto 

original para sua instalação no forro. 

Todas as luminárias foram calculadas para fornecer índice de iluminação (iluminância) 

previsto na NBR 5413 – Iluminância de Interiores . Portanto, a CONTRATADA deverá 

seguir as prescrições da referida norma. A fiscalização do cliente irá conferir os índices do 

sistema no recebimento da obra, e após 500 horas de uso do sistema; 

Todas as luminárias instaladas embutidas no forro serão ligadas por meio de conexão 

composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea para alimentação individual de 

cada luminária com as seguintes características. 

Os quadros de distribuição serão tipo painel, em chapa metálica nº 16 bwg, com porta 

em chapa 14, grau de proteção IP 55, pintura eletrostática cor cinza real 7032 e cor laranja 

para placa de montagem, fabricação Taunus, Paschoal Thomeu, Larsen ou similar, com 

barramentos de cobre eletrolítico de capacidade mínima compatível com a carga a ser 

instalada e placa de acrílico para proteção de contatos diretos com o barramento que liga os 

minidisjuntores automáticos “QUICK-LAG” Padrão DIN. Todos os quadros serão acabados 

com terminais tipo olhal e garra conforme necessidade e abraçadeiras plásticas para envolver 

os cabos. Nos Quadros deverão ser fixadas etiquetas identificando os circuitos; para maior 

facilidade de manutenção. O quadro de distribuição independente deverá ser instalado em 

local de livre acesso, com sua aresta inferior a 1,20 m do piso acabado e deverá ter no mínimo 

os espaços de circuitos previstos em projeto, para futuras ampliações que se queira fazer. 

Os cabos gerais de neutro e terra deverão ligar os barramentos através de terminações 

feitas com terminais a compressão.  

As proteções deverão ser feitas através de minidisjuntores automáticos “QUICK-LAG 

“ Tipo DIN, sendo que as posições dos mesmos deverão obedecer o projeto para manter o 

balanceamento previsto. 

Deverá ser revista proteção com Protetores de Surto VCL 125 40 KA Clamper ou 

similar, sendo um por fase. 

Todos os quadros serão acabados com terminais pré-isolados tipo olhal para as 

ligações dos disjuntores e tipo garra ou olhal para as ligações dos barramentos de neutro e 

terra, com bitolas conforme o cabo dimensionado, e abraçadeiras plásticas para envolver os 

cabos.  

A interligação entre eletrodutos e quadros deverá ser feita através de pares de 

bucha/arruela, com diâmetro nominal conforme utilização. 

Depois de fechados, os quadros deverão ser fixadas etiquetas identificando os 

circuitos; para maior facilidade de manutenção e para um melhor manuseio dos disjuntores. 
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Ao se necessitar de um furo de bitola superior a existente de fábrica, deve-se fazer o 

mesmo com serra copo de dimensão conforme eletroduto dimensionado. 

   9.2 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com a unidade especificada na planilha 

orçamentária de cada serviço e aprovada pela fiscalização.          

 

10.  LIMPEZA FINAL DA OBRA  

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem 

aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se 

ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham 

a obstruí-los posteriormente. 

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido 

removido todo o material aderente até que se obtenha suas condições normais. 

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as 

esquadrias, removendo-se quaisquer resíduos porventura existentes.  

Após a limpeza, será feita a remoção de todo entulho, se existente, para fora da obra. 

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa, para que a Fiscalização efetue o 

recebimento da mesma. 

 10.1 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado por unidade de serviço, de acordo com o especificado na 

planilha orçamentária e conforme a medição aprovada pela fiscalização. 


