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I - RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRÉDIO E DA OBRA 

1. ÁREAS 

 

- Terreno: 9.500,00m2 

- Construída: 2.162,62m² 

- Ampliada: 206,05m² 

- Total: 2.368,67m²  

OBSERVAÇÃO: 

As áreas construídas constantes neste Caderno de Especificações diferem das 

constantes no Projeto de Arquitetura posto que aquelas foram calculadas considerando 

os espaços edificados com destinação de uso especificada em planta - em atendimento 

à legislação em vigor, referente à programação físico-espacial dos estabelecimentos 

escolares - e estas conforme critérios adotados pelo GDF/Administrações Regionais 

para efeito de cálculo dos índices urbanísticos. 

2. CONSTRUÇÃO 

- 06 Salas de Aulas especiais 

- 01 Sanitário de Alunos/PNE Masculino 

- 01 Sanitário de Alunos/PNE Feminino 

3. TÉCNICA CONSTRUTIVA 

A edificação a ser construída possuirá as seguintes características: 

- Estrutura da edificação: Blocos de concreto estruturado. 

- Estrutura de sustentação da cobertura: Metálica. 

- Cobertura:  

a) Edificação: Telha termo acústica trapezoidal h=40mm, chapa 0.50mm, tipo 

sanduíche com enchimento em EPS ou PU (poliuretano) de 50mm espessura e 

pintura das faces externas na cor branca;  

b) Passarela: Telha GRAVIA TIPO GR-40/970, #0.43mm GALVANIZADA 

- Alvenaria: Blocos de concreto aparente de 14 x 20 x 40cm. 

 

II - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

A.  OBJETIVO 

O presente Caderno de Especificações da Secretaria de Estado de Educação - SEDF tem 

por objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execução de obras e serviços de construção, 

reforma e/ou ampliação de escolas da Rede Oficial de Ensino do DF, a cargo da Diretoria de 

Obras - SEDF/COINF, determinando os materiais e técnicas a serem empregados. 

OBS.: As definições dos serviços retromencionados constam do Art. 6o da Lei No 8.666 de 
21/06/1993, republicada no D.O.U. em 06/07/1994, com itemização definida em 
conformidade com o disposto na Portaria No 2.296 do Ministério da Administração Federal e 

reforma do estado - MARE, publicada no D.O.U. em 31/07/1997. 

B.  CONTRATOS 

1. O presente Caderno de Especificações será parte integrante dos Contratos, valendo como 

se fosse neles efetivamente transcrito. 

2. Os Contratos serão regidos pela Lei No. 8.666, republicada no D.O.U. em 06/07/1994. 
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C.  ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 

1. A COINF/DIARQ/GEPRO fornecerá aos licitantes: 

a) Projetos de: 

- ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

· PA-01/02 – Situação - Locação 

· PA-02/02 – Planta Baixa – Cortes – Fachadas – Detalhes  

· Caderno de Especificações 

 

2. A empresa licitante deverá, antes da licitação: 

a) Vistoriar o local da obra/serviço objeto da licitação, devendo verificar todos os seus 

aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para a sua 

execução, tais como características de acesso, topografia, condições do terreno etc. 

b) Analisar e comparar todo os projetos, especificações e demais elementos integrantes 

da documentação técnica fornecida pela SEDF/COINF referentes à obra/serviço. 

c) Emitir Declaração de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, assinada pelo 

Responsável Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a 

que se referem os itens a e b anteriores. 

OBS.: Os quantitativos apresentados nas Planilhas da SEDF/COINF não deverão ser tomados 
como definitivos, haja vista que apenas subsidiam a compreensão do conjunto de 
obras/serviços licitados, sendo de inteira responsabilidade da licitante proponente o 
levantamento e quantificação dos materiais e serviços necessários à execução do objeto 

do Edital, não cabendo alegações posteriores de desconhecimento ou omissões em 
orçamento. 

 

3. Do resultado desta verificação preliminar deverá a licitante, formalizar, por escrito, junto 

à SEDF/COINF, quaisquer dúvidas ou discrepâncias que tenham sido observadas na 

documentação fornecida pela COINF, inclusive sobre qualquer transgressão a normas 

técnicas, regulamentos e leis em vigor, de forma a serem sanados os erros e/ou omissões 

que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras/serviços. 

 

4. Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância de todos aqueles 

documentos constantes do item 1 anterior, não cabendo qualquer alegação posterior 

sobre divergências entre os mesmos. 

 

5. A empresa licitante deverá, antes da licitação: 

d) Vistoriar o local da obra/serviço objeto da licitação, devendo verificar todos os seus 

aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para a sua 

execução, tais como características de acesso, topografia, condições do terreno etc. 

e) Analisar e comparar todos os projetos, especificações e demais elementos 

integrantes da documentação técnica fornecida pela COINF/DIARQ/GEPRO referentes 

à obra/serviço. 
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f) Emitir Declaração de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, assinada pelo 

Responsável Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a 

que se referem os itens a e b anteriores. 

OBS.: Os quantitativos apresentados nas Planilhas da SEDF/COINF não deverão ser tomados 
como definitivos, haja vista que apenas subsidiam a compreensão do conjunto de 
obras/serviços licitados, sendo de inteira responsabilidade da licitante proponente o 

levantamento e quantificação dos materiais e serviços necessários à execução do objeto 
do Edital, não cabendo alegações posteriores de desconhecimento ou omissões em 
orçamento. 

6. Do resultado desta verificação preliminar deverá a licitante formalizar, por escrito, junto à 

SEDF/COINF, quaisquer dúvidas ou discrepâncias que tenham sido observadas na 

documentação fornecida pela COINF, inclusive sobre qualquer transgressão a normas 

técnicas, regulamentos e leis em vigor, de forma a serem sanados os erros e/ou omissões 

que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras/serviços. 

7. Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância de todos aqueles 

documentos constantes do item 1 anterior, não cabendo qualquer alegação posterior 

sobre divergências entre os mesmos. 

D.  DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 

1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica 

estabelecido que: 

a) Em caso de divergências entre os documentos do Projeto Arquitetônico e o Caderno 

de Especificações, prevalecerá sempre este último. 

b) Em caso de divergências entre os desenhos dos Projetos Complementares e o 

Caderno de Especificações, prevalecerá sempre este último. 

c) Em caso de divergências entre os desenhos de detalhes e o Projeto Arquitetônico, 

prevalecerão sempre os primeiros. 

d) Em caso de divergências entre as cotas constantes dos desenhos e suas dimensões 

medidas em escala, o autor do projeto definirá as dimensões corretas. 

e) Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala. 

f) Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes. 

g) Em caso de divergências entre o Caderno de Especificações e as Normas da ABNT, 

prevalecerão sempre estas últimas. 

h) Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das 

determinações contidas no presente Caderno de Especificações, serão consultados o 

Executor do Contrato e o autor do projeto de Arquitetura. 

2. Compete à Contratada, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à 

completa execução e perfeito funcionamento do objeto da licitação, mesmo quando os 

projetos e/ou Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões que possam 

trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

E.  RECURSOS E ARBITRAGENS 

1. Para qualquer decisão do Executor do Contrato sobre assuntos não previstos no presente 

Caderno de Especificações, nos projetos e documentação técnica fornecida pela COINF - 

referentes a cada obra/serviço - ou no Contrato de que faz parte, a Contratada poderá 

interpor recurso junto à Direção da SEDF/COINF para obter decisões superiores, caso se 

sinta prejudicada. 

F.  LICENÇAS E FRANQUIAS 

1. A Contratada deverá: 
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a) Registrar, no CAU e CREA, as Responsabilidades Técnicas da obra, da autoria do 

Projeto de Arquitetura e da Fiscalização. 

b) Obter, junto à Administração Regional, para todas as obras localizadas em área 

urbana ou rural (Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - Capítulo IV - Seção III - 

Art. 51): 

- Alvará de Construção: para as obras (Código de Edificações do DF, Lei No 

2.105 - Capítulo IV - Seção III - Art. 51 - 1o subitem): 

 Inicial; 

 De modificação com acréscimo de área; 

 De modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural. 

2. A Contratada será responsável pelo pagamento das taxas de energia elétrica e água, nas 

seguintes condições: 

a) OBRA COM A EDIFICAÇÃO EM FUNCIONAMENTO: 

- A Contratada estará isenta do pagamento das contas em questão, 

permanecendo as mesmas sob a responsabilidade da SEDF. 

G.  INÍCIO DAS OBRAS 

1. A Contratada deverá iniciar os serviços dentro do prazo estabelecido no Contrato, que 

será contado a partir de 05 (cinco) dias após a data de emissão da Ordem de Serviço 

expedida pela SEDF/COINF. 

2. A execução da obra será planejada e controlada através do Cronograma Físico-Financeiro, 

com memorial descritivo de quantitativos e valores, elaborado pela Contratada e 

submetido à aprovação da SEDF/COINF até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de 

Serviço. 

H.  ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

1. A SEDF/COINF designará engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado junto à 

Contratada, com autoridade para exercer, em nome do Proprietário (SEDF), toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras/serviços contratados, 

o qual será doravante denominado de Executor. 

"A Fiscalização, exercida no interesse exclusivo da Administração, não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo 

quando a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente". 

2. As exigências do Executor basear-se-ão nos projetos, especificações e na legislação 

vigente sobre técnicas de execução. A Contratada dará ao Executor, no cumprimento de 

suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, fornecendo todas as 

informações e elementos necessários à execução de obra/serviço 

3. Ao Executor fica assegurado o direito de: 

a) Solicitar o Diário de Obras, devidamente preenchido na obra. 

b) Solicitar a retirada imediata da obra do engenheiro, mestre ou qualquer operário que 

não corresponda técnica e disciplinarmente às exigências. A efetivação desta medida 

não implicará em modificação do prazo ou condições do Contrato. 

c) Exigir o cumprimento de todos os itens do Contrato. 

d) No caso de não ser atendida, dentro de 48 horas a contar da data de emissão da 

Ordem de Serviço correspondente, qualquer exigência sobre defeito essencial em 

serviço executado ou sobre material posto na obra, ordenar a suspensão das 

obras/serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem 

que esta tenha direito a qualquer indenização. 

4. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações do Executor à Contratada ou 

vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser transmitidas por 

escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada, em duas vias, uma das quais 

ficará em poder da Contratada e outra com a SEDF/COINF. 
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5. No Diário de Obras deverão constar as anotações: 

a) Pela Contratada: 

- Preenchimento dos cabeçalhos; 

- Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

- Consultas ao Executor; 

- Datas de conclusão de etapas, conforme o cronograma aprovado; 

- Acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 

- Respostas às interpelações do Executor; 

- Eventual escassez de material, que resulte em dificuldade de execução da 

obra/serviço; 

- Medições das etapas da obra e respectivos valores a serem pagos; 

- Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água; 

- Efetivo diário de operários presentes; 

- Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objeto de registro. 

b) Pelo Executor: 

- Atestado da veracidade do item a anterior; 

- Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, considerando os projetos, 

especificações, prazos e cronograma; 

- Observações relativas aos registros efetuados pela Contratada no Diário de 

Obras; 

- Respostas às consultas formuladas pela Contratada, com correspondência 

simultânea para a SEDF/COINF; 

- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 

do desempenho da Contratada, seus prepostos e sua equipe; 

- Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos 

projetos e especificações; 

- Aprovação das medições para faturamento; 

- Outros fatos ou observações cujo registro seja conveniente ao exercício da 

execução do Contrato. 

6. Concluída a obra ou serviço, o Diário de Obras deverá ser entregue pela Contratada à 

Administração, que o manterá em seu poder por prazo nunca inferior a 05 (cinco) anos. 

I.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

1. A Contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno 

desenvolvimento da obra/serviço e deverá cumprir as determinações das Leis 

Trabalhistas e da Previdência Social. 

2. Para perfeita execução e completo acabamento da obra/serviços, a Contratada se obriga, 

sob as responsabilidades legais vigentes, a: 

a) Prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir 

andamento conveniente aos trabalhos. 

b) Manter, à disposição da obra/serviço, engenheiro ou arquiteto legalmente habilitado, 

além de auxiliares de comprovada competência. 

c) Providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento desejado. 

d) Providenciar a perfeita vigilância nos locais de execução da obra/serviços, até a sua 

entrega provisória. 

e) Providenciar sempre que solicitada, às suas custas, a realização de todos os ensaios, 

verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, fornecimento 

de protótipos bem como os reparos que se tornem necessários, para que os 

trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 

f) Fornecer e manter, no local da obra/serviço, um Diário de Obras, onde serão 

obrigatoriamente registradas, em 03 (três) vias, os fatos relatados no item H.5 

anterior, com os cabeçalhos devidamente preenchidos e com número de folhas 

suficiente para cobrir todo o período de execução da obra. 
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g) Manter no escritório da obra, em ordem e em perfeito estado de conservação: 

- Cópia de todos os projetos referentes à obra, assinadas pelo autor e pelo 

proprietário, vistados pela Administração Regional e vistados e/ou aprovadas 

pelas concessionárias e Corpo de Bombeiros Militar do DF; 

- Cópia do presente Caderno de Especificações; 

- Alvará de Construção ou Licenciamento da Obra; 

- Demais documentos exigidos pela legislação vigente. 

J.  EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO-DE-OBRA 

1. Caberá à Contratada o fornecimento, manutenção, substituição, reparo e seguro, por todo 

o período que se fizer necessário, da totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e 

aparelhos, visando o andamento satisfatório da obra/serviço e a sua conclusão no prazo 

fixado em Contrato. 

2. É expressamente proibida a utilização pela Contratada, na execução da obra/serviço, de 

qualquer equipamento, ferramenta e mobiliário pertencente à escola. 

K.  SUBCONTRATADA 

1. A Contratada não poderá subempreitar o total da obra/serviço a ela adjudicado, salvo 

quanto aos itens os quais, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou 

profissionais especialmente habilitados e mediante prévia autorização da SEDF/COINF. O 

objeto, quando subempreitado, não deverá ultrapassar o limite de até 30%, conforme 

disposto no art. 72 c/c art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93. 

2. A responsabilidade sobre os serviços retromencionados não será transferida, perante a 

SEDF, aos subcontratados, devendo exclusiva e diretamente a Contratada responder pela 

fiel observância das obrigações contratuais. 

L.  RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

1. O recebimento provisório da obra/serviço será feito mediante as seguintes condições: 

a) Após a sua conclusão. 

b) A pedido da Contratada, até o último dia do prazo fixado no Contrato para sua 

execução. 

c) Pelo Executor, dentro do período máximo de 15 dias corridos após a comunicação 

escrita da Contratada, devidamente protocolada na SEDF/GTP – Edifício Sede II - 

Protocolo Geral; 

d) Comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais: 

- Conformidade da obra/serviço com os projetos e especificações; 

- Após vistoria na qual não se encontrem defeitos em todo o conjunto da 

obra/serviço; 

- Após teste e aprovação de todas as instalações e impermeabilizações previstas 

neste Caderno de Especificações, devendo as mesmas estar em perfeitas 

condições de uso e funcionamento; 

e) Após entrega pela Contratada à SEDF/COINF, de: 

A. Projetos Complementares – apenas no caso de ter ocorrido alterações de 

projeto durante a execução da obra/serviço: 

 01 (uma) cópia completa de todos os projetos, AS-BUILT, em papel 

sulfite, assinados pelos respectivos autores e pelo proprietário e 

aprovadas e/ou vistadas pelas concessionárias dos serviços públicos e 

pelo Corpo de Bombeiros Militar no DF; 

 CDs contendo todos os projetos AS-BUILT, com arquivos com extensão 

DWG do AUTOCAD - VERSÃO 2002. 
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 Todos os CDs deverão ser etiquetados conforme padrão a ser 

fornecido pelo DIARQ/GEPRO/COINF. 

OBS.: 

· NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS COMPACTADOS. 

· NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS GERADOS EM OUTRO SOFTWARE. 

· NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS CONTENDO MAIS DE 01 (uma) PLANTA. 

· NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS GERADOS NO MODO PAPER SPACE. 

B. Laudo de Compactação fornecido por firma especializada. 

C. Termo de Responsabilidade pelos serviços de execução das Fundações e 

Estruturas, por um período de 05 (cinco) anos. 

f) Após a entrega, à Direção do estabelecimento de ensino, de: 

- Jogo de 02 (duas) cópias de chaves dos locais a seguir, devidamente 

identificadas: 

 Portas das dependências; 

2. Vencido o prazo estipulado para a conclusão da obra/serviço, caso a Contratada não 

tenha solicitado o seu recebimento, o Executor deverá: 

a) Elaborar Laudo de Vistoria informando sobre as pendências ainda existentes para a 

sua conclusão. 

b) Continuar responsável, após ciência da SEDF/COINF, pelo acompanhamento das 

obras/serviços. 

c) Após o vencimento dos prazos legais, existindo ou não pendências, encaminhar o 

assunto à SEDF/COINF, aplicando-se, se for o caso, as multas, em conformidade 

com a Lei No 8.666 de 21/06/1993, republicada no D.O.U. de 06/07/1994. 

3. Quando houver interesse da Unidade de Ensino (ou do responsável pela utilização do 

prédio), a ocupação da obra como um todo ou parte desta, poderá efetuar-se antes do 

seu recebimento provisório, mediante acordo entre a Contratada e a SEDF/COINF, 

quando será emitido o Termo de Ocupação. 

M.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

1. O recebimento definitivo da obra/serviço será feito mediante as seguintes condições: 

a) Até 90 dias corridos, a contar da data de lavratura do termo de recebimento 

provisório, observado o disposto na Lei No 8.666/93 Art. 69. 

b) Por Comissão designada pela SEDF/COINF, após o decurso do prazo de observação e 

de vistoria, comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais. 

c) Após entrega, pela Contratada, à SEDF/COINF, de: 

A. Certificado de Conclusão, de obras realizadas em área urbana ou rural 

(Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - Capítulo IV - Seção IV - Art. 56 e 

57), na forma de: 

 Carta de Habite-se: para obras objeto de Alvará de Construção; 

 Atestado de Conclusão: para obras objeto de Licenciamento. 

B. Memorial descritivo da obra executada, conforme padrão adotado pela 

Diretoria Geral de Patrimônio da Subsecretaria de Finanças/SFP/GDF, gerado 

em arquivo do WORD extensão “doc”, devendo constar os itens (ver subitens 

deste Caderno de Especificações): 

 DESCRIÇÃO DO TERRENO 

 Endereço 

 Área 

 DESCRIÇÃO DO PRÉDIO 

 Destinação 

 Áreas 

 Dependências 

 Construída (original) 
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 Ampliada 

 Total 

 SERVIÇOS EXECUTADOS 

Deverão ser informados o tipo e quantitativo (área, volume, peso, 

no de unidades etc) de cada item: 

 Fundações 

 Tipo 

 Diâmetro 

 Profundidade 

 Estruturas de Concreto 

 Volume 

 Peso da ferragem 

 Estruturas Metálicas 

 Tipo 

 Área 

 Elementos de Arquitetura 

 Alvenarias 

 Esquadrias 

 Cobertura e fechamentos laterais 

 Revestimentos 

 Por dependência 

 Impermeabilizações 

 Acabamentos e arremates 

 Rodapés 

 Soleiras 

 Protetor de paredes etc. 

 Comunicação Visual 

 Placas e quadros 

 Drenagem de Águas Pluviais 

 Tubulações 

 Calhas 

 Canaletas etc. 

 Instalações Elétricas 

 Iluminação 

 Tomadas 

 Proteção contra descargas atmosféricas (PCDA) 

 Prevenção e Combate a Incêndio 

 Equipamentos e acessórios 

 Extintor portátil 

C. Termo de Responsabilidade pelos serviços de execução das fundações e 

estrutura, que assegure a estabilidade e resistência física de todas as 

construções executadas, por um período de 05 (cinco) anos. 

D. Comprovante de quitação dos débitos perante a Previdência Social. 

2. Caso sejam detectados itens do Contrato que não tenham sido cumpridos 

satisfatoriamente, a Comissão emitirá um Laudo de Vistoria no qual constarão as 

exigências e prazo para sua execução. 

3. A Contratada deverá entregar a obra/serviço com todas as instalações prediais 

devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento. 

4. Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo fica estabelecido a partir da data de 

sua emissão, o compromisso da Contratada com o cumprimento do prazo de 05 (cinco) 

anos mencionado no Código Civil – Art. 618. 

N.  SEGUROS E ACIDENTES 
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1. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes 

durante a execução da obra/serviço contratada, bem como as indenizações que possam 

vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora 

do canteiro. 

2. A Contratada deverá providenciar, às próprias custas, a execução de toda a sinalização 

viária visando à segurança dos usuários do local e de transeuntes, de acordo com as 

normas do DETRAN/DF, ficando responsável por qualquer acidente que porventura venha 

a ocorrer por falta ou deficiência de sinalização. 

3. A Contratada se obriga a cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene 

do trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual a todos os que trabalham ou 

permanecem na obra. 

4. A Contratada deverá atender à Lei No 6.514 relativa à segurança e medicina do trabalho: 

Art. 162 – As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão 
obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho (SESMET). 

Art. 163 – Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de 
conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de 
obras nelas especificadas. 

NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

NR – 4 – O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número 
total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta Norma. (Aplicado somente 
para empresas que possuam acima de 100 empregados) 

NR – 5 – A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as 
proporções mínimas estabelecidas  no Quadro I desta Norma. (Aplicado às empresas que para a execução 
do contrato. Necessitem de dispor de mais de 20 de seus empregados)  

5. Caberá à Contratada manter no canteiro de obras: 

a) Medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros. 

b) Equipamentos de Proteção Contra Incêndio na forma da legislação em vigor. 

6. Ficará a critério da Contratada fazer, por sua própria conta, os seguros contra acidentes 

relativos à estabilidade e segurança da edificação e instalações, contra fogo, inclusive o 

celeste, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da mesma. 

7. A Contratada não terá direito a qualquer indenização em caso de incêndio, seja a que 

título for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha sido feito, assim 

como não poderá retardar ou suspender serviços de reconstrução, com base em demora 

no pagamento da indenização por parte da companhia de seguros. 

8. No caso de execução da obra/serviço ocorrer concomitantemente com o funcionamento 

da unidade de ensino, a Contratada deverá tomar todas as demais medidas que se 

fizerem necessárias com vistas à total segurança dos usuários do imóvel, construindo 

tapumes e sinalizando a obra, em conformidade com o Código de Edificações do DF. 

O.  PENALIDADES 

1. As multas por infrações de cláusulas contratuais quer quanto ao montante quer quanto ao 

modo de cobrança serão estabelecidas no Contrato. 

2. Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras obrigações a 

assumir neste particular. 

III – PRÁTICA GERAL 

 

As presentes especificações foram elaboradas com a finalidade de complementar os projetos, 

fixar normas de execução e determinar os materiais a serem empregados na execução da obra. 

1. A execução da obra/serviço obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT, 

considerando-se as indicações contidas no Projeto de Arquitetura e detalhes, nos Projetos 

Complementares e nas presentes especificações. 
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2. Conforme instruções da SEDF/COINF, toda e qualquer sugestão da Contratada, após 

assinatura do Contrato, visando modificar os projetos, seus quantitativos ou troca de 

serviços, deverá ser encaminhada à COINF/COORFIS através de: 

a) Solicitação por escrito, em 02 (duas) vias; 

b) Composição de custos com as quantidades e preços da proposta da concorrência; 

c) Justificativa técnica e comercial para as razões das alterações; 

d) Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento, por parte do 

fabricante, do material especificado; 

e) Tomada de preços do material considerado similar com proposta de 03 (três) 

fornecedores; 

f) Documento de análise técnica dos materiais emitido por órgãos oficiais quando 

solicitado pela SEDF/COINF. 

3. À Contratada fica vetado, durante a execução da obra/serviço, o atendimento a qualquer 

solicitação para modificação do objeto licitado proveniente de pessoas não autorizadas, 

incluindo da administração do estabelecimento. 

4. Para qualquer serviço mal executado, é garantido à COINF/COORFIS o direito de 

modificar, determinar a reexecução, substituir da forma e com os materiais que melhor 

lhe convier, sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por 

parte da Contratada nem extensão do prazo para conclusão da obra. 

5. Compete à Contratada a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço 

necessário à total conclusão e perfeito funcionamento do objeto da licitação, mesmo 

quando os projetos e/ou o Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões 

que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. 

6. A Contratada responsabilizar-se-á por: 

a) Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100; 

b) Falta de execução global ou parcial dos serviços contratados; 

c) Demolição e reconstrução solicitadas pelo Executor e pelo autor do projeto de 

Arquitetura para corrigir serviços imperfeitos ou que tragam comprometimento à 

segurança dos usuários ou à qualidade da construção; 

d) Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do DF ou a 

terceiros, provenientes dos serviços contratados; 

e) Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou 

legislação específica vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados. 

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e comprovadamente de 

primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente às condições estipuladas pelas 

normas da ABNT e pelas presentes especificações. 

8. Cada lote ou partida de material proposto pela Contratada deverá, além de outras 

averiguações, ser submetido à apreciação e aprovação da SEDF/COINF, através de 

amostra e catálogos técnicos. 

9. As amostras e os catálogos técnicos referentes aos materiais propostos pela Contratada 

deverão ser: 

a) Submetidos à aprovação do Executor e autor do projeto de Arquitetura; 

b) Autenticados por ambos e pelo Responsável Técnico da obra/serviço; 

c) Conservados no canteiro de obras até a conclusão da obra de forma a facultar em 

qualquer tempo a verificação de sua perfeita correspondência com materiais 

fornecidos ou já empregados. 

10. Todos os materiais especificados admitem similaridade, desde que os aspectos técnicos e 

arquitetônicos mantenham o mesmo padrão e qualidade dos materiais originalmente 

especificados e atendam aos itens 2, 7, 8 e 9 anteriores. 
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02.00.000 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 – CANTEIRO DE OBRAS 

02.01.100 – CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

A. A Contratada será responsável por todas as instalações preliminares relativas à limpeza do 

terreno, local para depósito de materiais e demais serviços que se fizerem necessários à 

execução da obra/serviço. 

B. As construções provisórias tais como escritórios, depósitos, sanitários etc serão executadas 

de acordo com o Código de Edificações do DF. 

C. A Contratada deverá atentar para a segurança dos alunos, caso a execução das obras estja 

ocorrendo simultaneamente ao período letivo. 

02.01.400 – PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

02.01.404 – Placas 

 

A. Caberá à empresa Contratada o fornecimento e instalação de 03 (três) placas a serem 

fixadas em local com total visibilidade, conforme detalhes em anexo: 

1.  PLACA INSTITUCIONAL 

a) Com dimensões mínimas: 4,00 x 3,00m, contendo as seguintes informações: 

 Título da Obra; 

 Executor da Obra; 

 Informações da Obra: Área Construída e/ou a Reformar, Valor do 

Contrato, Início da Obra e Prazo de Entrega; 

 Marca do Governo do Distrito Federal; 

 Colaborador e Agente Financeiro; 

 Marcas da Secretaria de Estado de Educação.  

b) Confeccionada conforme modelo a ser fornecido pela SEDF/COINF/DIARQ/GEPRO, 

juntamente com a entrega da Ordem de Serviço, em chapa de aço galvanizado no 

18, com tratamento anticorrosivo. A pintura final será com tinta esmalte sintético 

brilhante, nas cores: 

 Fundo: BRANCO E FAIXAS EM LARANJA; 

 Letras: AZUL E PRETO; 

 Fonte: FRANKLIN GOTHIC EXTRA CONDENSED. 

2. PLACA REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 407/96 - CONFEA, medindo 2,00 x 1,20 m. 

3. PLACA INAUGURAL 

a) Deverá ser confeccionada com dimensões de 60 x 70 cm, em aço escovado, fixação 

com parafusos espaçadores e dizeres impressos em silk-screen. 
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02.02.000 – DEMOLIÇÃO 

A. Será de responsabilidade da Contratada efetuar as demolições necessárias bem como 

escavações necesários à execução da obra/serviço. 

B. A Contratada procederá à periódica remoção de todo o entulho e detritos decorrentes das 

demolições e da execução da obra, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado 

pelo S.L.U e Secretaria do Meio Ambiente, não sendo admissível a permanência de restos de 

obra no terreno da escola. 

02.03.000 – LOCAÇÃO DE OBRAS 

A. A locação da obra será de responsabilidade da Contratada e será feita de acordo com o 

Projeto de Arquitetura. 

B. A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a Contratada na obrigação de 

proceder, por sua conta, as modificações, demolições e reposições que se tornarem 

necessárias, a juízo do Executor. 

02.04.000 – TERRAPLENAGEM 

A. A execução do movimento de terra deverá obedecer às normas da ABNT e ao disposto no 

Código de Edificações do DF. 

B. A Contratada deverá, anteriormente ao início do movimento de terra, observar a existência 

de redes ou quaisquer outros elementos que possam ser comprometidos pelos serviços, 

conforme previsto em OBSERVAÇÕES PRELIMINARES - item C subitem 2.a. 

C. Durante a execução dos serviços a Contratada deverá: 

a) Impedir que as terras alcancem as calçadas e equipamentos urbanos; 

b) Adotar medidas técnicas necessárias a preservação da estabilidade e integridade das 

edificações e propriedades vizinhas e da área pública; 

c) Transportar os materiais escavados e não utilizados para local apropriado definido 

pela Administração Regional. 

02.04.100 – LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 

A. A Contratada deverá executar: 

a) Limpeza do terreno compreendendo os serviços de capina, roçado, destocamento e 

remoção de forma a deixar a área livre de raízes, tocos e árvores, pedras etc. 

b) Remoção de fossas e sumidouros e relocação de redes elétricas, de águas pluviais, 

telefônicas etc existentes no local da obra. 

c) Corte e/ou poda de árvores necessários à execução da obra, feito de acordo com a 

legislação em vigor e orientação do Executor. 

d) Proteger árvores e arbustos existentes no local, a permanecerem. 

02.04.300 – ATERRO COMPACTADO 

A. A Contratada deverá executar os aterros, compactando-os conforme a seguir: 
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a) Com acompanhamento de firma especializada e realizando ensaios por camada em 

termos de grau de compactação, densidade aparente e umidade; 

b) Cada compactação deverá ser feita conforme a destinação do local, observando o 

nível de compactação e densidade específicos para cada fim; 

c) O trabalho de aterro e reaterro das cavas de fundações, lastros, calçadas, passarelas, 

muros e caixas d’água será executado com material escolhido, em camadas 

sucessivas de 0,20 m de altura máxima, abundantemente molhada e apiloada, até 

que tenha obtido superfícies planas, perfeitamente adensadas e compactadas 

mecanicamente; 

d) Após a conclusão do referido serviço, a Contratada deverá entregar ao Executor o 

Laudo de Compactação fornecido por firma especializada. 

03.00.000 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

A. Para a execução das fundações e estruturas deverão ser empregados materiais e técnicas 

que satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT e conforme projetos fornecidos pela 

COINF e as presentes especificações. 

B. A Contratada deverá fornecer à SEDF/COINF, por ocasião da entrega definitiva da  Obra, 

termo de responsabilidade pelos serviços de execução das fundações e estrutura, que 

assegure a estabilidade e resistência física de todas as construções executadas, por um 

período de 05 (cinco) anos. 

03.01.000 – FUNDAÇÕES 

A. Todo o concreto a ser utilizado nas fundações deverá ser fornecido por empresa especializada 

e do tipo usinado, com FCK compatível com o Projeto de Fundações. 

B. A Contratada moldará corpos de prova e os encaminhará a laboratório especializado para a 

realização de ensaios e emissão de laudos. 

C. Para os elementos de fundação diretamente apoiados no terreno deverá ser executada a 

camada de regularização: 

a) Em concreto magro; 

b) Com espessura mínima de: 

- Sob elementos leves: 5 cm; 

- Sob elementos de maior peso: 10 cm. 

03.01.600 – IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

A. As fundações (blocos) deverão ser impermeabilizadas, em todas as suas faces, com tinta à 

base de asfalto. 

03.02.000 – ESTRUTURAS DE CONCRETO 

A. As estruturas em concreto serão executadas conforme as normas da ABNT, do Projeto de 

Estruturas e as especificações a seguir. 
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03.02.100 – CONCRETO ARMADO 

03.02.110 – Pilares 

A. Os pilares serão em blocos de concreto pré-moldado, medindo altura variável, conforme 

projeto estrutural fornecido pela SEDF/COINF; 

B. Na parte interna dos blocos será colocada ferragem, conforme projeto. Após a colocação das 

ferragens os espaços vazios dos blocos vazados deverão ser preenchidos com concreto fck= 

20Mpa.  

C. Os pilares soltos do pátio coberto e passarelas serão de concreto armado, chapiscado, 

rebocado e pintado com tinta acrílica. Dimensão: diâmetro de 25 cm. 

03.02.120 – Vigas 

A. As vigas/baldrames serão em concreto armado, conforme dimensionamento de projeto 

estrutural; 

B. Os fechamentos superiores das alvenarias serão executados em bloco de concreto tipo 

canaleta, medindo 14 x 19 x 39cm, conforme projeto estrutural executado da seguinte 

forma: 

a) Sobre as alvenarias serão assentados os blocos de concreto devidamente 

alinhados e aprumados; 

b) Na parte interna dos blocos tipo canaleta, será colocado ferragem de tração, 

conforme detalhe no projeto de cálculo estrutural; 

c) Após a colocação das ferragens deverão ser preenchidos com concreto fck = 

20Mpa. 

03.03.000 – ESTRUTURAS METÁLICAS 

03.03.100 – ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA 

A. A estrutura de sustentação do telhado será metálica e executada conforme projeto fornecido 

pela COINF/SEDF. 

03.03.200 – PEÇAS PRINCIPAIS 

03.03.201 – Perfis Laminados 

A. Todas as peças (vigas, terças etc) terão suas extremidades vedadas, nas empenas. 

03.03.300 – DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO 

03.03.301 – Parafusos de Alta Resistência 

A. Todos os materiais e métodos de fabricação obedecerão à especificação para conexões 

estruturais para parafusos ASTM-A325, em sua mais recente edição. 

B. O aperto dos parafusos de alta resistência será feito com chaves de impacto, torquímetro ou 

através do método de rotação por porca do AISC. 



 17 

03.03.302 – Solda 

A. Será utilizada solda elétrica com eletrodo OK 4600 de 3,4 mm. 

03.03.500 – TRATAMENTOS 

A. Todas as peças metálicas da estrutura deverão ser tratadas, antes da fixação, com 02 

demãos de pintura antiferrugem aplicadas após o preparo das superfícies conforme 

recomendação do fabricante da tinta. 

03.03.600 – PINTURA DE ACABAMENTO 

A. As pinturas serão executadas de acordo com as presentes especificações e conforme 

recomendações do fabricante e normas da ABNT. 

B. Todas as superfícies a ser pintadas serão examinadas e corrigidas de todas e quaisquer 

imperfeições existentes nos revestimentos ou acabamentos, antes do início dos serviços. 

C. A pintura será aplicada nas partes aparentes da estrutura e executada conforme item 

04.01.564. 

03.05.000 - CONTENÇÃO DE MACIÇOS DE TERRA 

A. Todos os dispositivos destinados à implantação e proteção da edificação, tais como muros de 

arrimo, aterros, taludes etc, deverão ser executados em conformidade com as normas da 

ABNT, Código de Edificações do DF e o disposto no item 02.04.000 – TERRAPLENAGEM. 

B. Não será aprovada, em nenhuma hipótese, implantação que propicie inundação. Caso as 

condições topográficas do terreno, do seu entorno e vias de acesso sejam adversas à 

proposta de locação definida no projeto de Arquitetura, deverá a Contratada redefinir a 

implantação da edificação, submetendo-se à aprovação do Executor e autor do projeto 

retromencionado, devendo ser adotados os seguintes critérios: 

1.  Propiciar o perfeito escoamento das águas pluviais; 

2.  Proteger o edifício e construções secundárias contra inundações; 

3.  Proteger o solo contra erosões; 

4.  Proteger calçadas, quadras de esportes, canaletas de águas pluviais etc contra 

soterramento. 

 

04.00.000 – ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.01.000 – ARQUITETURA 

04.01.100 – PAREDES 

A. As paredes obedecerão fielmente às dimensões, espessuras e alinhamentos indicados no 

Projeto de Arquitetura e detalhes e determinações deste Caderno de Especificações. 

B. Todos os vãos compreendidos entre o cintamento superior e a estrutura metálica de 

sustentação da cobertura, nas empenas laterais, deverão ser totalmente vedados com 

alvenaria de blocos de concreto, devendo, as que ficarem visíveis, possuir o mesmo 

acabamento das paredes externas. 
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C. Todas as alvenarias serão assentadas com argamassa de areia saibrosa e cimento, traço 

volumétrico 1:4. 

04.01.105 – Alvenaria de Blocos de Concreto 

A. Todas as paredes serão executadas em alvenaria de blocos de concreto aparente de 

14x20x40cm, conforme dimensões e alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. 

B. As juntas nas paredes sem revestimento deverão ser perfeitamente alinhadas e uniformes 

em espessura e levemente rebaixadas com gabarito. 

04.01.200 – ESQUADRIAS 

04.01.203 – Porta de Ferro em Veneziana 

A. Serão instaladas portas, PA1 de abrir em veneziana, medindo 0,87 x 2,17 m, SASASAKI ou 

equivalente, com ferragem completa. 

 

04.01.214 – Caixilho Móvel de Ferro 

A. EM VIDRO: 

a) Os caixilhos destinados a envidraçamento obedecerão ao disposto na NBR-7199 (NB-

226). 

1.  Serão instaladas janelas JC1 de correr 200x120cm com bandeira projetante e 

divisão e grade, Sasazaki Silentfort OU SIMILAR, com batente de 14 cm e vidro liso 

incolor.  

2.  Serão instaladas janelas JM1 de máximo-ar, 80x60cm com grade e batente de 14 

cm Sasazaki OU SIMILAR. 

04.01.230 – Porta de Madeira Compensada 

A. Todas as portas de madeira dos boxes sanitários – PB serão executadas conforme as 

especificações a seguir: 

a) Requadro interno de ipê ou peroba, em todo o perímetro, inclusive nas extremidades 

inferior e superior; 

b) Miolo gradeado em tarugos de cedro; 

c) Contraplacamento, nas duas faces, com compensado 4 mm, com espessura final de 30 

mm, revestido com laminado melamínico FOSCO TEXTURIZADO cor a escolher; 

d) Encabeçamento, em todo o perímetro, de ipê 30 x 3 mm com bordas abauladas, 

envernizado com verniz alto-brilho incolor SPARLACK EXTRA, com um mínimo de 2 

demãos. 

04.01.242 – Fechadura 

A. Deverá ser rigorosamente observada a distância mínima de 55 mm entre o eixo do tambor da 

chave e a chapa de acabamento em contato com o batente. 

B. Serão instalados, em cada porta metálica: 

a) 01 fechadura de embutir LA FONTE ou similar, ref. 330 ST2, cilindro de latão oval, 

monobloco passante de 05 pinos, falsa chapa de testa, trinco em zamac reversível, 

pinos segredo em latão, molas dos pinos em aço, mola reforçada, acabamento 

cromado; 

b) Um jogo de 02 (duas) chaves de cada porta, entregues à direção da escola, 

devidamente identificadas. 
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04.01.243 – Tarjeta 

A. Serão instalados, em cada porta de madeira dos boxes sanitários – PB: 

1.  01 tarjeta para banheiro de latão cromado, com dizeres “LIVRE” e “OCUPADO”, 

marca IMAB ou similar, referência 819. 

04.01.244 – Maçaneta 

A. Será instalado, em cada porta metálica: 

a) 01 par de maçanetas LA FONTE ou similar, conjunto ref. 2384, bola 132 PPF 

acabamento cromado. 

B. Será instalado, em cada porta do Sanitário de Portadores de Necessidades Especiais (PNE): 

01 par de maçanetas, tipo alavanca, cromada, marca LA FONTE ou similar, ref. 2174 – FC-

40 mm. 

04.01.300 – VIDROS E PLÁSTICOS 

 

A. Os vidros de vedação das esquadrias deverão ser: 

a) Assentados sobre leito de massa de vidraceiro; 

b) Fixados com baguetes metálicos aparafusados, sendo os parafusos rebaixados de modo 

a não apresentarem saliência. 

04.01.302 – Vidro Comum Impresso 

A. Para vedação das esquadrias serão utilizadas chapas de vidro liso incolor com espessura de 4 

mm. 

B. Para vedação das esquadrias dos sanitários serão utilizadas chapas de vidro fosco incolor com 

espessura de 4 mm. 

 

04.01.312 – Espelhos de Cristal 

A. Deverá ser colocado espelho sobre cada um dos lavatórios dos sanitários a seguir: 

 

- Sanitário de PNE Masculino 

- Sanitário de PNE Feminino 

 

B. Os espelhos que serão instalados nos sanitários de PNE Feminino e Masculino serão de cristal, 

de 0,60x 0,60m cada um, com 3mm de espessura emoldurados com perfil de alumínio e 

fixados com bucha e parafusos, devendo a borda inferior ficar a 1,20cm do piso. 

04.01.400 – COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

04.01.407 – Telhas de Chapa Metálica 

A. A cobertura será executada em telhas metálicas: 

 Edificação: 

a) Telha Termoacústica Trapezoidal Calha Forte ou similar, h=40mm, com chapa de 

0.50mm, tipo sanduíche com núcleo de EPS expandido ou PU (poliuretano) de 50mm 

de espessura, pré-pintada na face externa na cor branca. 

- Deverão ser instalados os complementos: 
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1.  Cumeeira shed lisa (ou dentada) 

 Passarela: 

b) TELHAS GRAVIA TIPO GR-40/970, #0.43mm GALVANIZADA 

B. A inclinação dos telhados será de 10%. 

C. O telhamento será executado com obediência rigorosa às prescrições do fabricante quanto ao 

sistema de fixação (parafusos), encaixe, cumeeiras, vedações e contraventamentos (a cada 

1,50 m em todas as telhas laterais). 

04.01.418 – Fechamento Lateral 

A. Em todos os vãos compreendidos entre a estrutura metálica de sustentação da cobertura, nas 

empenas maiores, da edificação, deverão ser instaladas chapas metálicas perfuradas da 

Permetal ou similar, com furos quadrados, L 8mm  - C 11 mm, R – P 53%, de maneira a 

vedar totalmente o vão sob as telhas, entre estas e a alvenaria. 

B. Nas empenas cegas, o fechamento será em alvenaria, conforme empregada nas paredes. 

04.01.500 – REVESTIMENTOS 

04.01.510 – Revestimentos de Pisos 

04.01.512 – Pisos Cerâmicos 

A. Os sanitários de PNE receberão piso cerâmico, ref. Cecrisa Coleção Everest, WH New ou 

similar com as características:  
- Peças de 45x45cm; 

- Cor branca; 

- PEI 4, com resistência a tráfego médio; 

- Aparência uniforme; 

- Referência Cecrisa, Coleção Everest, WH New. 

B. O rejunte das cerâmicas e arremates dos ralos de piso serão executados com argamassa para 

rejunte ELIANE JUNTAPLUS EPOXI SP-50 ou similar, contendo impermeabilizante elástico 

apropriado, devendo sua execução ser feita conforme recomendações do fabricante, na cor 

BRANCO PLUS. 

04.01.516 – Piso em Concreto Polido 

A. Todas as Salas de Aula e demais locais cobertos indicados em projeto receberão piso em 

concreto polido, conforme as seguintes especificações: 

a) Executar o lastro em concreto magro com 6 cm de espessura, fck 32 MPA conforme 

composição para concreto magro não estrutural; 

b) Regularizar com massa grossa de cimento e areia média lavada, traço volumétrico 1:3, 

observando o caimento de 2% em direção a ralos e pontos de escoamento de água; 

c) Assentar juntas plásticas de 17 x 3 mm, dispostas de m/m; 

d) Executar camada final com 12 mm de espessura, em concreto com pedrisco peneirado 

de brita lavada e cimento, traço 1:1; 

e) Executar os polimentos, pela ordem, com esmeril de nos 30, 60, 120 e 240. 

04.01.528 – Contrapiso e Regularização da Base 

A. A camada regularizadora ou lastro em concreto, na execução de pisos, possuirá espessura 

mínima de 6 cm e fck 32 MPA conforme composição para concreto magro não estrutural e 

será lançada em terreno perfeitamente nivelado e bem compactado, devendo as tubulações 

ficar embutidas sob ele. 

B. A camada de regularização será executada com massa grossa de cimento e areia média 

lavada: 
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a) Espessura de 3 cm e traço volumétrico de 1:5 para pisos cerâmicos; 

b) Espessura de 5 e traço volumétrico de 1:3 para demais pisos. 

C. Nos pisos das circulações externas e calçadas em torno da edificação deverá ser observado 

caimento mínimo de 1% em direção aos ralos, canaletas e áreas não pavimentadas, para 

escoamento das águas. 

04.01.530 – Revestimento de Parede 

04.01.535 – Cerâmica 

A. As paredes dos sanitários de PNE receberão piso cerâmico, ref. Cecrisa Coleção Everest, WH 

New ou similar com as características:  
- Peças de 32x45cm; 

- Cor branca; 

- Aparência uniforme; 

- Referência Cecrisa, Coleção Everest, WH New. 

B. As paredes, indicadas em projeto para revestimento com cerâmica, serão previamente 

chapiscadas e levarão emboço, desempenado a prumo e esquadrejado. 

C. Não será tolerada diferença de prumo ou esquadro acima de 3 mm. 

D. As cerâmicas serão assentados após a execução dos rodapés, com a utilização de argamassa 

pré-fabricada para assentamento de cerâmica, QUARTZOLIT ou similar. 

E. O assentamento será executado de modo a se obter juntas secas rigorosamente em nível e a 

prumo, com arestas paralelas. 

F. Não será admitido assentamento das peçass cerâmicas pelo sistema “bolão”. 

G. O rejunte será executado com argamassa pré-fabricada, própria para rejunte, QUARTZOLIT 

ou similar, na cor BRANCA. 

04.01.550 – Forro 

04.01.557 – Forro de Plástico – PVC 

A Contratada deverá fornecer e instalar, nos locais indicados em projeto, forro de PVC, com as 

características: 

a) De PVC rígido; 

b) Parede dupla; 

c) Espessura de 10 mm; 

d) Largura de 200 mm; 

e) Não propagador de chamas (auto-extinguível); 

f) Lavável; 

g) Cor BRANCA. 

A estrutura de fixação e sustentação será composta de pendural de metalon 20 x 30 mm a cada 

1,00 m e perfil cartola zincado a cada 0,70 m, sendo fixado por presilhas. 

Para sua instalação a Contratada deverá seguir todas as recomendações do fabricante e fornecer 

todos os elementos complementares necessários ao perfeito assentamento do forro, tais 

como arremates, junções etc. 

04.01.560 – Pinturas 

04.01.562 – Pintura com Tinta Anticorrosiva 

A. Serão pintados, com um mínimo de 02 demãos de tinta anticorrosiva, após o tratamento 

das superfícies conforme recomendação do fabricante da tinta e anteriormente à 

instalação e pintura final, todos os elementos metálicos sujeitos à ferrugem, destinados a 

receberem pintura. 
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04.01.564 – Pintura com Tinta à Base de Esmalte Sintético 

A. Serão pintados com um mínimo de 02 demãos, com esmalte sintético alto brilho, Coralit, da 

Coral ou similar, os seguintes elementos de toda a escola: 

- Esquadrias e marcos: cor predominante nas esquadrias da escola onde serão 

realizados os serviços; 

- Estrutura metálica de sustentação da cobertura (partes aparentes): cor 

predominante nas esquadrias da escola onde serão realizados os serviços;   

- Tela Permetal: cor Cinza Claro. 

 

04.01.569 – Pintura com Tinta de Base Acrílica 

A. Serão pintados, em tinta acrílica semi-brilho, Coralatex, marca Coral ou similar, nas 

respectivas cores, os seguintes elementos: 

- Paredes internas dos ambientes, com 03 demãos, conforme indicação em 

projeto: cor Palha, diretamente sobre a alvenaria de blocos de concreto. 

- Paredes externas dos ambientes, com 02 demãos, conforme indicação em 

projeto: cor Camurça, diretamente sobre a alvenaria de blocos de concreto. 

- Pilares soltos, com 02 demãos, conforme indicação em projeto: cor 

predominante nas esquadrias da escola onde serão realizados os serviços, 

sobre reboco. 

- - Faixa sinalizadora das salas de aula, conforme representação nos cortes BB 

e CC, nas cores das esquadrias; 

 

04.01.600 – IMPERMEABILIZAÇÕES 

A. Todas as impermeabilizações serão executadas conforme as normas da ABNT. 

B. Todas as superfícies em concreto a serem impermeabilizadas através de técnica por 

moldagem “in-loco” deverão estar limpas e isentas de partículas soltas, óleo etc. 

C. Antes de executar a regularização, deverão ser corrigidas todas as fissuras e imperfeições do 

concreto, da seguinte forma: 

a) Escarificar as falhas de concretagem, fissuras e rachaduras até encontrar o concreto 

firme e homogêneo; 

b) Executar o corte de pontas de ferro sem função estrutural, à profundidade de 3 cm; 

c) Recompor e preparar a superfície do substrato para receber a camada de regularização 

com argamassa: 

1.  De cimento e areia, traço 1:3; 

Adicionada de água e emulsão adesiva, à base de resina sintética, na proporção 

1:1. 

04.01.602 – Argamassa com Adição de Hidrófugo 

A. Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 

B. Serão revestidos com argamassa adicionada de hidrófugo os seguintes elementos de toda a 

escola: 

- Caixas de passagem; 

- Caixas de captação de águas pluviais; 

- Caixas de passagem; 

- Caixas de inspeção. 

C. A impermeabilização utilizará impermeabilizante de pega normal para argamassa (SIKA 1 ou 

similar). 

D. A impermeabilização será executada conforme a seguir: 
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a) Executar a correção dos defeitos da superfície do substrato, conforme item 04.01.600, 

subitens B e C. 

b) CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

1.  Em argamassa desempenada de cimento e areia, traço 1:2; 

2.  Formando meia-cana nos cantos: 

- Espessura mínima: 5 cm; 

- Raio mínimo: 10 cm. 

3.  Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água; 

c) CHAPISCO 

1.  Executado 24 horas após a execução da camada de regularização; 

2.  Em argamassa: 

De cimento e areia, traço 1:2; 

Diluída na solução do impermeabilizante e água na proporção de 1:12. 

d) REVESTIMENTO 

1.  Executar 24 horas após o chapisco; 

2.  Em argamassa: 

- De cimento e areia, traço 1:2; 

- Diluída na solução do hidrófugo (SIKA 1 ou similar) e água na proporção de 

1:12; 

- 1ª camada com espessura de 10 a 15 mm 

- 2ª camada 4 a 5 horas depois da 1ª, totalizando a espessura de 30 mm. 

e) ACABAMENTO 

1.  Executar 12 horas após o revestimento; 

2.  Executar o alisamento da superfície, utilizando argamassa de cimento e areia traço 

1:1. 

04.01.603 – Elastômeros Sintéticos em Manta 

A. Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 

B. Serão impermeabilizados os elementos de toda a escola: 

- Calhas em concreto; 

- Lajes em concreto. 

C. A impermeabilização utilizará os seguintes elementos: 

a) Manta impermeabilizante com as seguintes características: 

1.  Pré-fabricada; 

2.  À base de asfalto modificado com BBS ou APP; 

3.  Estruturada com armadura de filamentos não-tecidos de poliéster; 

4.  Com espessura mínima de 3 mm, devendo atender às seguintes propriedades 

(NBR-5698, 9952. 9953, 9954, 9955, 9656 e 7462 e ASTM D-570): 

- Absorção de água    máx. 1 g 

- Flexibilidade à baixa temperatura  sem trincas 

- Resistência ao impacto    sem perfuração 

- Puncionamento estático   sem perfuração 

- Estanqueidade     sem vazamentos 

- Tração longitudinal    mín. 780 N/5 cm 

- Alongamento longitudinal   mín. 8 % 

- Tração transversal    mín. 780 N/5 cm 

- Alongamento transversal   mín. 8 % 

- Escorrimento     negativo. 

b) Primer em solução asfáltica, com as seguintes características: 

1.  Para aplicação a frio; 



 24 

2.  À base de asfalto oxidado, diluído em solventes orgânicos; 

3.  Com boa capacidade de penetração em argamassa e concreto; 

4.  Com estabilidade físico-química, devendo possuir as seguintes propriedades (NBR-

6576, 6560, 5829, 5849, 7340 e 9558 e ASTM D-2042, 88 e 86): 

- Solubilidade em tricloroetileno   mín. 99% 

- Viscosidade, SSF     25 a 75 s 

- Destilação de 225º C até 360º C, em volume  mín. 35 %, máx. 65 

% 

- Penetração do resíduo da destilação   20 a 50 dmm/5 s 

- Ponto de amolecimento do resíduo da destilação 60 a 80º C 

- Massa específica     0,90 a 0,93 g/cm³ 

- Viscosidade COPO FORD 4    22 a 42 s 

- Teor de sólidos     46 a 56 % 

- Secagem ao toque     50 a 90 min. 

c) Solução termoplástica adesiva (DENVERMANTA ASFALTO ou similar), com as seguintes 

características: 

1.  Para aplicação a quente; 

2.  Solução oxidada de asfalto destilado; 

3.  Adicionado de aditivos especiais; 

4.  Resistente a: 

- Ácidos 

- Álcalis 

- Sais; 

5.  Com grade capacidade de adesão; 

6.  Possuindo as seguintes propriedades (NBR-6560, 6576 e 6560, ASMT D-6 e 92 e 

ASMT-2042): 

Ensaio tipo II 

- Ponto de amolecimento     75 a 95º C 

- Penetração (25º C), 100 g, 5 s, 0,1 mm   20 a 35 dmm 

- Perda por aquecimento em massa (163º C, 5 h), %  máx. 1 % 

- Penetração do resíduo após perda (% penetração original) mín. 60 % 

Solubilidade em tricloroetileno, % em massa 

- Ponto de fulgor, Cº      mín. 235º C 

 Ensaio tipo III 

- Ponto de amolecimento     95º a 105º C 

- Penetração (25º C), 100 g, 5 s, 0,1 m    15 a 25 dmm 

- Perda por aquecimento em massa (163º C, 5 h), %  máx. 1 % 

- Penetração do resíduo após perda (% penetração original) mín. 75 % 

- Solubilidade em tricloetileno, % em massa   mín. 99 % 

- Ponto de fulgor, Cº      mín. 235º C 

D. A impermeabilização será executada conforme a seguir: 

a) As calhas e lajes adjacentes às platibandas deverão ter a impermeabilização estendida 

até a altura mínima de 30 cm. 

b) Executar a correção dos defeitos da superfície do substrato, conforme item 04.01.600, 

subitens B e C. 

c) Colocar todos os ralos e tubulações emergentes anteriormente ao início dos serviços, os 

quais serão vedados com mastique poliuretano. 

d) CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

1.  Executar rebaixamento, ao redor de tubulações e ralos, de 1 cm em um diâmetro 

igual à largura do berço da calha; 

2.  Formando meia-cana nos cantos; 

3.  Em argamassa desempenada de cimento e areia, traço 1:3; 

4.  Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água; 
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e) IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.  Iniciar a impermeabilização sempre a partir de ralos, juntas de dilatação etc; 

2.  Após a regularização da superfície, aplicar 01 (uma) demão do primer; 

3.  Após a secagem do primer, aplicar 01 demão da solução termoplástica, aquecida à 

temperatura de 180 a 220º C; 

4.  Desenrolar e aquecer a face inferior da manta juntamente com a solução 

termoplástica, com a utilização de maçarico, colando a manta ao substrato; 

5.  Ainda quente, pressionar a manta no sentido do centro para as bordas, evitando a 

formação de bolhas de ar; 

6.  A faixa de superposição das mantas deverá ser, no mínimo, de 10 cm, 

perfeitamente aderidas. 

f) PROTEÇÃO MECÂNICA 

1.  Executar a camada separadora com filme de polietileno ou papel Kraft betumado; 

2.  Executar a proteção mecânica: 

- Em argamassa de cimento e areia, traço 1:4; 

- Com espessura mínima de 3 cm; 

- Estruturada, nas superfícies verticais, com tela galvanizada malha 1”; 

- Em lajes, executar: 

 Juntas de 2/2 m vedadas com mastique à base de polissulfeto orgânico, 

bicomponente, com adição de alcatrão. 

E. No caso de reimpermeabilização, serão executados os serviços: 

1.  Remover totalmente a proteção mecânica e as camadas impermeabilizante e de 

regularização existentes; 

2.  Substituir e/ou repor todos os abacaxis e grelhas de ralos existentes e/ou em falta; 

Executar a nova impermeabilização, conforme os itens anteriores. 

04.01.607 – Cristalizadores 

A. Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 

B. Serão tratados com impermeabilizante à base de polímeros acrílicos os seguintes locais: 

a) Contrapiso das dependências: 

- Sanitários de alunos (masc. e fem.), Sanitários/Vestiários de alunos (masc e 

fem); 

- Sanitários de alunos/PNE; 

- Circulações. 

C. A impermeabilização utilizará os seguintes elementos: 

a) Revestimento impermeabilizante (VIAPLUS 1000 ou similar), com as seguintes 

propriedades e características: 

1.  Semiflexível; 

2.  Ótima aderência ao substrato; 

3.  Permite a aderência de argamassa para assentamento de revestimento cerâmico 

4.  Bicomponente (A + B): 

- Componente A (resina): polímeros acrílicos emulsionados; 

- Componente B (pó cinza): Cimentos especiais, aditivos impermeabilizantes, 

plastificantes e agregados minerais. 

D. A impermeabilização será executada conforme a seguir: 

a) Colocar todos os ralos e tubulações emergentes anteriormente ao início dos serviços: 

b) Nos WCs, executar o contrapiso; 

c) Vedar ralos e tubulações com mastique poliuretânico; 

d) CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

- Apenas nas superfícies horizontais. 
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1.  Em argamassa desempenada: 

- De cimento e areia, traço 1:2; 

- Espessura mínima:1 cm. 

2.  Observar o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos e tubulações. 

e) IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.  Nos WCs, estender a impermeabilização, nas paredes, até a altura de 30 cm; 

2.  Umedecer sem encharcar, toda a superfície a ser tratada; 

3.  Misturar os dois componentes com consistência para revestimento, conforme 

recomendações do fabricante; 

4.  Aplicar a mistura: 

- Em demãos cruzadas: 

 03 demãos nos WCs; 

- Com intervalo de secagem de 2 a 6 horas. 

5.  Aguardar 72 horas, no mínimo, antes de: 

- Nos WCs, proceder à colocação do piso cerâmico de paredes e piso; 

6.  Caso haja vazamento, aplicar mais 03 demãos da mistura. 

E. No caso de reimpermeabilização, serão executados os serviços: 

1.  Remover totalmente o revestimento do piso, as camadas de impermeabilização e 

de regularização existentes; 

2.  Executar a nova impermeabilização, conforme os itens anteriores. 

04.01.608 – Tratamento de Juntas 

A. Os materiais utilizados obedecerão às determinações das normas da ABNT. 

B. Serão vedados, com mastique, os seguintes elementos de toda a escola: 

- Juntas de dilatação horizontais e verticais; 

- Juntas da proteção mecânica de lajes; 

- Bordas de ralos e tubulações emergentes localizados em: 

-Todos os sanitários.  

C. A vedação utilizará os seguintes elementos: 

a) Mastique (DENVERJUNTA TXA ou similar), com as seguintes características: 

1.  Tixotrópico, específico para vedações de superfícies horizontais e verticais; 

2.  Bicomponente; 

3.  Embalagem contendo o primer; 

4.  À base de poliuretano e asfalto; 

5.  Com as seguintes propriedades (NBR-7456 e 7462, ASTM D-1640, ME-CQ-034 e 

Petrobrás N 1363 SSPCP 68 T): 

- Tempo de uso da mistura  1 a 1,5 horas 

- Tempo de cura    10 dias 

- Dureza Shore A    mín. 25 

- Tixotropia    não escorre a 50º C 

- Alongamento na ruptura  200%. 

D. A vedação será executada conforme a seguir: 

a) Limpar as superfícies, tornando-as limpas, secas e isentas de elementos soltos; 

b) Nas juntas de dilatação, colocar o delimitador de profundidade, em poliestireno 

expandido (isopor), de modo que a profundidade do vão a ser vedado seja, no mínimo, 

a metade da largura da junta e, no máximo, igual a ela; 

c) Aplicar o primer compatível nas laterais da junta, aguardando secar por 2 horas; 

d) Após misturar bem os dois componentes do mastique, aplicar com espátula 

comprimindo-o, visando à perfeita aderência ao substrato; 
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e) Aguardar 72 horas para a utilização dos elementos vedados. 

04.01.700 – ACABAMENTOS E ARREMATES 

04.01.701 – Rodapés 

a) Todas as paredes internas e externas da escola, bem como os pilares soltos receberão 

rodapés, com mesmo material do piso a ser instalado. 

1.  Os rodapés possuirão altura de 10 cm, em concreto polido e rústico; 

04.01.702 – Soleiras 

A. Todas as soleiras das dependências serão executadas no mesmo material do piso, inclinadas 

e frisadas. 

04.01.710 – Protetor de Paredes 

- Serão instalados protetores de paredes em toda extensão das paredes 

internas, (exceto a do quadro BRANCO) em todas as Salas de Aula; 

A. Serão confeccionados conforme a seguir: 

a) Em ipê maciço 2 x 15 cm; 

b) Com bordas externas abauladas; 

c) Lixados, apresentando superfície completamente lisa, sem farpas; 

d) Envernizados, em 02 demãos, com verniz poliuretano incolor, SPARLACK EXTRA ou 

similar; 

e) Fixados através de buchas de náilon e parafusos S-6 e arruelas, colocados a cada 50 

cm; 

f) Fixados com a borda inferior a 61 cm em relação ao piso. 

04.01.800 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  

04.01.810 – De Sanitários 

A. Serão instalados os seguintes acessórios de louça, marca DECA, ou similares em qualidade e 

preço, na cor BRANCO GELO: 

a) Saboneteiras de embutir na parede, modelo A 180 17 ou similar, nos locais: 

- Todos os boxes de banho; 

- Na mesma parede do chuveiro, do seu lado direito, na altura de 

aproximadamente 1,40 m do piso. 

b) Papeleiras de embutir na parede, com rolete plástico, modelo A 480 17 ou similar em 

qualidade e preço, nos locais: 

- Em todos os boxes sanitários; 

- Na mesma parede da bacia, do seu lado direito, na altura aproximadamente 

60 cm em relação ao piso, à exceção do WC para deficientes físicos, cujo 

posicionamento deverá se dar de acordo com o detalhe em anexo. 

c) Cabides, modelo A 680 17 ou similar em qualidade e preço: 

- Próximos e externos a todos os boxes de banho; 

- 01 unidade para cada boxe; 

- Na altura de 1,60 m em relação ao piso. 
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B. Serão instalados assentos sanitários plásticos, marca DECA, Vogue Plus, referência AP 5017, 

cor Branco Gelo, ou similares de mesma qualidade e preço, compatíveis com todas as bacias 

existentes a serem instaladas; 

C. Serão instalados assentos sanitários, marca DECA, Vogue Plus, linha Conforto-BR, referência 

AP 52 17, cor Branco Gelo, ou similares em qualidade e preço, compatíveis com bacias para 

portadores de necessidades especiais; 

D. Serão instaladas, nos sanitários de portadores de necessidades especiais, barras de apoio, 

em tubo galvanizado, fixadas à alvenaria, com diâmetro de 1 1/2”, conforme detalhe em 

anexo. 

04.02.000 – COMUNICAÇÃO VISUAL 

04.02.100 – APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

04.02.102 – Placas e Quadros 

A. QUADRO BRANCO QB 

a) Em todas as Salas de Aula e Salas de Uso Múltiplo, quando houver serão executados 

quadros de giz: 

- QB-1 – Quadro branco confeccionado em MDF 9 mm e sobreposto por 

laminado melamínico para paredes em alvenaria aparente.  

- Moldura em alumínio anodizado. 

- Dimensões: 4,00 x 1,20 m, fixados a 90 cm do piso. 

- Fixação invisível em PS. 

- Com kit para instalação e suporte para marcador e apagador. 

- Cor da Moldura: Alumínio Fosco 

- Espessura total: 17 mm 

 

B. QUADRO DE AVISO – QA 

a) Em todas as Salas de Aula indicadas em projeto serão executados quadros de avisos: 

1.  QA-1 - Quadro de avisos revestidos em carpete: 

- Serão executados conforme detalhe em anexo; 

- A pintura será executada conforme item 04.01.564; 

- Dimensões: 3,00 x 1,20 m, fixado a 1,20 m do piso 

C. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 

Serão confeccionadas duas placas por dependência, a saber: 

a) Serão confeccionadas placas de identificação de dependências, em chapa metálica nº 18, 

com pintura esmalte, aplicação de dizeres em “silk screen”, e pintada conforme item 04.01.564.  

 

a.1) As placas serão fixadas, através de rebites, em todas as portas , do seu 

lado externo, com dizeres identificando a dependência, conforme constar na 

Planta Baixa, em conformidade com os detalhes em anexo . 

 



 29 

 

04.03.100 – APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

04.04.000 – PAISAGISMO 

04.04.100 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

04.05.000 – PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

A. As pavimentações só poderão ser iniciadas após a execução das canalizações, as quais 

devem passar sob elas e após completar o sistema de drenagem de águas pluviais. 

B. As pavimentações serão executadas com caimento necessário ao perfeito e rápido 

escoamento de águas pluviais, devendo ser de, no mínimo, 0,5 %. 

04.05.101 – Preparo da Caixa 

A. Os locais destinados a ser pavimentados, conforme indicação na Planta de Locação, deverão 

ser nivelados e compactados. 

04.05.102 – Preparo ou Regularização do Sub-Leito 

A. O preparo do sub-leito será executado conforme o tipo de solo, pavimento a ser utilizado e 

considerando o tráfego eventual de caminhões. 

B. Será executada a escarificação do sub-leito e sua compactação mecânica. 

05.00.000 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 

A. Para a execução das instalações deverão ser empregados materiais que satisfaçam às 

exigências e recomendações das Normas da ABNT, da concessionária local e Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

05.01.000 – ÁGUA FRIA 

Observar rigorosamente os eixos dos aparelhos, conforme projeto de Arquitetura e as presentes 

especificações. 

05.01.200 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 

A. Toda a tubulação deverá: 

a) Ser em PVC rígido soldável, embutida; 

b) Com conexões em PVC rígido azul, com reforço em latão; 

c) Com diâmetro mínimo de ½”; 
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d) Distar, no mínimo, 3,00 m das caixas coletoras de esgotos, fossas sépticas e 

sumidouros; 

e) Ser testada anteriormente à aplicação de reboco nas paredes e execução do 

contrapiso; 

f) Não será permitida a passagem da tubulação pelo piso dos sanitários ou junto a caixas 

de inspeção de esgoto ou de caixas ou canaletas de águas pluviais. 

B. Os WCs deverão possuir os seguintes ramais de alimentação independentes, com respectivos 

registros de gaveta agrupando os equipamentos: 

- Bacias sanitárias + mictórios; 

- Lavatórios + bebedouros. 

05.01.500 – APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

 

A. Todos os aparelhos e acessórios de louça, serão na cor BRANCA. 

05.01.501 – Lavatório Individual 

A. Serão fornecidos e instalados os lavatórios: 

a) Suspenso, marca DECA ou similar, linha RAVENA, ref. L 915 17, nos locais: 

 

- Sanitários de Alunos Masculino 

- Sanitários de Alunos Feminino 

- Sanitários de Alunos/PNE Masculino 

- Sanitários de Alunos/PNE Feminino 

B. A fixação dos lavatórios será feita conforme recomendações do fabricante. 

C. Todos os lavatórios serão novos e da mesma marca, conforme cada modelo. 

D. A altura da borda dos lavatórios/bancadas será de: 

 

- Sanitários para PNE: 75 cm 

05.01.502 – Lavatório/Bebedouro Coletivo – LAV/BEB 

A. Será fornecido e instalado novo bebedouro – BEB coletivo, em aço inoxidável, conforme 

indicação na Planta Baixa e detalhe em anexo, nas dimensões: 

- LAV-2/BEB-2: 2,00 x 0,45 m. 

B. A altura da borda do bebedouro coletivo será de 75 cm. 

05.01.503 – Bacia Sifonada 

A. Serão fornecidas e instaladas, conforme indicação na Planta Baixa, bacias sanitárias 

convencionais, da DECA, linha VOGUE PLUS, ref. P 5 17 ou similar de mesma qualidade, com 

as seguintes características: 

- Volume de descarga reduzido de 6 l; 

- Sifonadas. 

B. Será fornecida e instalada, no sanitário para deficientes físicos, bacia sanitária, da DECA, 

linha VOGUE PLUS, CONFORTO–BRA, ref. P 51 17 ou similar de mesma qualidade, com as 

seguintes características: 

- Volume de descarga reduzido de 6 l; 

- Sifonada; 

- Altura (sem assento) de 44 cm; 

- Com parte frontal do corpo de apoio (pé) recuado em relação à parte frontal 

da borda. 
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C. A fixação das bacias será feita conforme recomendações do fabricante, devendo ser adotado 

o anel de vedação, bolsas e demais acessórios de instalação. 

D. Todas as bacias serão novas e da mesma marca, conforme cada modelo. 

E. Todas as bacias serão providas de assento em poliestireno ou polipropileno, na cor Branca, 

apropriado para cada modelo. 

F. A junta da bacia com o piso será vedada com mastique com as seguintes características: 

- À base de silicone; 

- Incolor (transparente). 

05.01.511 – Tanque  

A. Serão fornecidos e instalados, tanques de louça, com coluna, na cor Branca, da DECA, 

medindo 56 x 42 cm, ou similar de mesma qualidade e dimensões, tais como CELITE, INCEPA 

e IDEAL STANDARD, devendo ser fixado conforme recomendações do fabricante.  

B. Os tanques citados no item A serão instalados nos Sanitários de Alunos Masculinos e 

Femininos, conforme indicação na Planta Baixa. 

05.01.512 – Torneira 

C. Todas as torneiras serão cromadas, de primeira qualidade, da ORIENTE ou similar de mesma 

qualidade, tais como DECA, DOCOL, FABRIMAR, CELITE e RIO. 

D. A altura das torneiras de parede será de: 

- WCs: 95 cm em relação ao piso. 

E. Serão fornecidas e instaladas nos lavatórios individuais torneiras de pressão, conforme as 

especificações a seguir: 

a) Modelo 1193 linha C-50 (CASTELO), com as seguintes características: 

- De mesa; 

- Com arejador; 

- de ½”; 

- Medindo: 

 Do eixo do registro ao eixo da bica (horizontal): 110 mm; 

 Do eixo da bica à superfície da bancada (vertical): 30 mm. 

b) Modelo 1161, linha MILANO com acabamento C-50 - CASTELO, com as seguintes 

características: 

- De parede; 

- Longa; 

- Com arejador; 

- De ½” x ¾”; 

- Medindo: 

 Da parede até o eixo da bica (horizontal): 200 mm. 

1.  Será instalada nos seguintes locais: 

- Bebedouro coletivo – BEB 

 

c) Modelo 1130, linha PLANALTO, com as seguintes características: 

- De parede; 

- Curta; 

- Com rosca para mangueira; 

- de ½” x ¾”. 

- Medindo: 

 Da parede até o eixo da bica (horizontal): 115 mm 

1.  Será instalada nos seguintes locais: 

- Tanques de Louça 
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05.01.515 – Registro de Pressão 

A. Serão instalados novos registros de pressão, acabamento cromado, com canopla, da 

ORIENTE, modelo 1416-C50 (CASTELO) ou similar de mesma qualidade, tais como DECA, 

DOCOL, FABRIMAR e CELITE, com as seguintes características: 

- Acabamento cromado; 

- Castelo da mesma linha das torneiras dos lavatórios individuais; 

- Com bitola apropriada para cada caso. 

1.  Serão instalados nos seguintes locais: 

- Mictórios individuais – ½” 

05.01.516 – Registro de Gaveta 

A. A altura dos registros de gaveta, em relação ao piso, será de 2,20 m. 

B. Serão instalados novos registros de gaveta, modelo 1510-C50 (CASTELO) da ORIENTE ou 

similar de mesma qualidade, tais como DECA, DOCOL, CELITE e FABRIMAR, com as seguintes 

características: 

- Modelo ABNT; 

- Volante cromado tipo C-50; 

- Com canopla; 

- Porca preme; 

- Gaxeta longa; 

- Haste reforçada; 

- Gaveta tipo industrial; 

- Castelo envolvente; 

- Rosca extra-longa; 

- Bitola apropriada para cada caso, conforme projeto fornecido pela GEA. 

C. Serão independentes os registros de gaveta dos ramais de alimentação de: 

- Bacias sanitárias; 

- Mictórios; 

- Lavatórios e Bebedouros 

05.01.517 – Ligação Flexível 

A. Serão instaladas novas ligações, modelo 4606, de ½”, da DECA ou similar de mesma 

qualidade, tais como DOCOL, CELITE e FABRIMAR, com as seguintes características: 

- Cromadas; 

- Flexíveis; 

- Com canopla. 

1.  Serão instaladas nos pontos de alimentação de: 

- Lavatórios individuais; 

- Mictórios individuais. 

05.01.518 – Chuveiro 

A. Serão instaladas novas duchas manuais, da ORIENTE, modelo 1904-C50 (PLANALTO) ou 

similar de mesma qualidade, tais como DECA, DOCOL, FABRIMAR e CELITE, com as seguintes 

características: 

- Ducha na cor BRANCA; 

- Com registro e derivação; 

- Volante do mesmo modelo das torneiras dos lavatórios individuais; 

- Tubo de ligação flexível; 

- todo o conjunto cromado; 

- Canopla; 

- Suportes para fixação da duchinha na parede. 

1.  Serão instaladas nos seguintes locais: 
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Boxes sanitários para PNE. 

05.01.519 – Válvula de Descarga 

A. A altura das válvulas de descarga, em relação ao piso, será de 1,00 m. 

B. Serão instaladas novas válvulas de descarga, da ORIENTE, modelo ORIENTE SUPER, 

acabamento VEGA cromado ou similar de mesma qualidade, tais como DECA, DOCOL e 

FABRIMAR, com as seguintes características: 

- Tipo de botão; 

- Acabamento cromado; 

- Com registro; 

- Bitola de 1 ½”. 

C. Serão instaladas em todas as bacias indicadas na Planta Baixa. 

 

05.01.522 – Tubo para Ligação de Bacia 

A. Todas as novas bacias sanitárias receberão novos tubos de ligação, com as seguintes 

características: 

- Metálicos; 

- Cromados; 

- Com canopla e anel de vedação; 

- Com todos os demais acessórios recomendados pelo fabricante da bacia. 

05.01.524 – Válvula para Aparelhos Sanitários 

A. Serão instaladas novas válvulas para lavatórios, modelo 1603-C da ORIENTE ou similar de 

mesma qualidade, tais como DECA, ESTEVES, FABRIMAR e CELITE, com as seguintes 

características: 

- Sem ladrão; 

- Metálicas; 

- Cromadas; 

- Bitola de ½”. 

1.  Serão instaladas nos aparelhos: 

- Lavatório individual de louça; 

- Mictório individual. 

B. Serão instaladas novas válvulas para tanque, modelo 1605-C da ORIENTE ou similar de 

mesma qualidade, tais como DECA, ESTEVES, FABRIMAR, CELITE, com as seguintes 

características: 

- Metálicas; 

- Cromadas; 

- Bitola de 1 ½”. 

1.  Serão instaladas nos aparelhos: 

- Tanque de louça. 

05.01.531 – Sifões 

A. Serão instalados novos sifões, modelo 1680-C da ESTEVES ou similar de mesma qualidade, 

tais como DECA, FABRIMAR e CELITE, com as seguintes características: 

- Metálicos; 

- Cromados; 

- Reguláveis; 

- Com dispositivos de vedação; 

- Tubo de saída com comprimento de 30 cm; 

a) De 1” x 1 ½”. 
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1.  Serão instalados nos aparelhos: 

- Lavatório individual 

- Bebedouros coletivos 

05.03.000 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A. Para a execução das instalações de águas pluviais deverá: 

a) Empregar materiais e técnicas que satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT 

e da concessionária local. 

b) Obedecer ao respectivo projeto e determinações das presentes especificações; 

c) Deverá ser prevista a instalação de meia-cana de concreto, ao longo do muro na lateral 

esquerda do terreno. 

B. Todos os dispositivos horizontais de escoamento de águas pluviais deverão possuir 

declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 

05.03.300 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

05.03.301 – Tubo 

A. A drenagem horizontal de águas pluviais será, nos trechos enterrados e com diâmetro igual 

ou inferior a 250 mm, com tubulação e conexões em PVC rígido soldável. 

05.03.500 – TUBULAÇÕES DE CONCRETO 

05.03.504 – Caixas de Passagem 

 

A. Deverão ser executadas caixas de passagem em alvenaria que serão rebocadas com 

argamassa aditivada de hidrófugo, conforme especificado no item 04.01.602. 

B. As caixas serão providas de tampa removível em concreto armado. 

05.04.000 – ESGOTOS SANITÁRIOS 

A. Para execução das instalações de esgotos sanitários deverão ser empregados materiais e 

técnicas que satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT e da concessionária local. 

B. Não será admissível o encaminhamento de esgoto à rede de drenagem de águas pluviais. 

C. Todo o esgoto da escola deverá ser canalizado, devendo a Contratada, conforme cada 

situação, tomar todas as providências junto aos órgãos competentes e executar os serviços: 

1.  Construir o sistema de fossa séptica/sumidouro, obedecendo às normas da ABNT 

(NB-41) e detalhe(s) em anexo; 

2.  Executar o coletor predial até o limite do terreno, de maneira a propiciar a sua 

futura ligação ao coletor público; 
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05.04.300 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

A. Toda a tubulação e conexões serão executadas em PVC rígido soldável marca TIGRE ou 

similar de mesma qualidade, com os diâmetros definidos em projeto. 

B. Toda a tubulação será embutida no piso e paredes, à exceção dos tubos de queda que 

poderão ser aparentes (caso estejam previstos vãos para descida entre paredes), presa à 

parede através de braçadeiras. 

C. Todos os dispositivos horizontais de escoamento deverão possuir declividade mínima de 2%. 

D. As canalizações e dispositivos embutidos em paredes deverão ter sua estanqueidade testada 

antes do reboco. 

E. Os tubos de queda deverão possuir: 

a) Opérculos (visita), localizados imediata e anteriormente a curvas; 

b) Coluna de ventilação na cobertura. 

F. As canalizações enterradas sob vias trafegáveis possuirão recobrimento mínimo de 50 cm e 

as demais, de 30 cm. 

G. As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações só poderão ser fechadas após 

o teste de estanqueidade e declividade de tubulação. 

H. A instalação será dotada de todos os elementos necessários às possíveis e futuras operações 

de inspeção e desobstrução. 

I. As tubulações deverão ter as extremidades vedadas com plugues ou tampões durante os 

serviços, sendo removidos apenas após a ligação dos aparelhos. 

J. Toda a instalação deverá ser convenientemente ventilada, com colunas de ventilação 

independentes para: 

a) Esgoto primário; 

b) Esgoto secundário. 

K. As colunas de ventilação serão executadas de maneira e evitar qualquer possibilidade dos 

gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interno do prédio. 

05.06.000 - SERVIÇOS DIVERSOS 

A. Para a execução dos serviços diversos deverão ser empregados materiais e técnicas que 

satisfaçam às exigências da ABNT e concessionárias locais. 

05.06.300 - CAIXAS DE PASSAGEM 

05.06.301 - Em Alvenaria 

A. Todos os desvios, nos ramais primários, deverão possuir caixa de inspeção. 

B. As Caixas de Inspeção - CI e de passagem serão executadas conforme a seguir: 

- Em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços; 

- Com base em concreto; 

- Com reboco adicionado de impermeabilizante, conforme item 04.01.602; 

- Com cantos e arestas arredondados; 

- Com tampa removível de ferro fundido. 

a) A distância máxima entre as caixas será de 15 m. 
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06.00.000 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

06.01.000 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A. Para a execução das instalações elétricas deverão ser empregados materiais e técnicas que 

satisfaçam às exigências e recomendações da ABNT e concessionária local e conforme projeto 

fornecido pela COINF e as presentes especificações. 

B. Só serão aceitos materiais que apresentarem classe e procedência impressas. 

C. O sistema deverá observar os seguintes critérios: 

a) Previsão de reserva de capacidade de 20 % para futuro aumento da demanda; 

b) Facilidade de acesso para manutenção e previsão de espaço para expansão do sistema; 

06.01.100 - ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM B.T. 

06.01.300 - REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

06.01.303 - Centro de Distribuição de Iluminação e Tomadas 

A. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

a) Os quadros de distribuição de iluminação e tomadas possuirão as seguintes 

características: 

- Confeccionados em chapa galvanizada: 

 N 16, se de sobrepor 

- Pintados eletrostaticamente; 

- Tampa de abrir e chave ou disposição para cadeado, sendo o cadeado 

também fornecido, da marca PAPAIZ ou similar, modelo CR-1 de 3/4"; 

- Placa de proteção dos disjuntores em acrílico liso incolor; 

b) Os circuitos deverão possuir potência máxima de 1.500 W; 

c) Todos os quadros citados serão localizados conforme indicação no projeto fornecido 

pela COINF. 

06.01.304 – Eletroduto 

A. Toda a fiação, inclusive sobre o forro, deverá ser dutada, não sendo aceitos condutores 

aparentes. 

B. Os eletrodutos serão aparentes, fortemente fixados à parede através de braçadeiras de aço 

zincado, parafusos e buchas. 

C. As curvas serão do mesmo material e acabamento dos eletrodutos. 

D. As buchas e arruelas serão de ferro zincado do tipo reforçado, com rosca idêntica à dos 

eletrodutos. 

E. Em quaisquer trechos, embutidos ou aparentes, não poderão ser empregados eletrodutos 

com diâmetro nominal menor do que ¾”. 

F. Não poderão ser empregadas curvas de deflexão maior que 90 graus. 

G. Todos os eletrodutos, antes da enfiação, deverão ser limpos com a passagem de bucha 

embebida em verniz isolante ou parafina e secos com estopa. 
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06.01.305 – Cabos e Fios (Condutores) 

A. Os condutores deverão ser de cobre e ter isolamento termoplástico para tensões de serviço 

para 750V, com proteção resistente à abrasão, segundo a norma NB-3, com diâmetro mínimo 

de 2,5 mm. 

B. Todos os condutores que passarem pelo piso deverão ser SINTENAX, ou similar com 

isolamento para 1.000V, em PVC/80. 

C. Apenas serão aceitos os condutores identificados pelas cores: 

- Fase: PRETO, AMARELO e VERMELHO (uma cor para cada fase) 

- Retorno: BRANCO 

- Neutro: AZUL CLARO 

- De proteção (terra): VERDE ou VERDE e AMARELO 

D. A enfiação deverá ser executada segundo os critérios: 

a) Os condutores somente deverão ser enfiados depois de: 

1.  Estar concluída a rede de eletrodutos rígidos; 

2.  Estarem já executados todos os serviços da construção que possam danificá-los, 

tais como colocação de telhas, revestimento e esquadrias; 

3.  Limpeza e secagem completa da canalização. 

b) Não deverá ser ultrapassado, sob nenhuma hipótese, o limite para o número máximo 

de condutores por eletroduto, conforme normas da ABNT e da concessionária local. 

c) Os condutores serão contínuos de caixa a caixa. As emendas em muflas plásticas e 

derivações deverão ficar dentro das caixas. 

d) O isolamento das emendas e derivações deverá ter no mínimo características 

equivalentes às dos condutores utilizados. 

e) Não deverão ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido 

danificado e recomposto com fitas isolantes ou outro material. 

06.01.306 – Caixas de Passagem 

A. A altura das caixas de passagem, em relação ao piso acabado, deverá ser de: 

- Interruptores das Salas de Aula: 1,50 m; 

- Demais interruptores nas dependências restantes: 1,10 m; 

- Tomadas baixas: 0,50 m; 

- Tomadas altas: 2,20 m; 

- Tomadas médias: 1,10 m. 

B. As caixas de arandelas serão instaladas com altura a critério do Executor. 

C. As caixas próximas a portas, serão localizadas no mínimo, a 10 cm dos marcos. 

D. As diferentes caixas, de mesma altura, serão perfeitamente alinhadas entre si. 

E. APARENTES 

a) Serão do tipo condulete ou similar, com corpo e tampa em alumínio fundido, com 

cantos e arestas arredondados, tampas removíveis e roscas compatíveis com os 

eletrodutos, fixadas através de parafusos em aço zincado; 

b) As tampas deverão ser compatíveis com a finalidade da caixa, isto é, de passagem, de 

tomadas, interruptores, etc. 

06.01.308 – Disjuntores 

A. O disjuntor geral será tripolar, modelo EHB, CA, FB, fabricação ELETROMAR ou similar. 

B. Os disjuntores de proteção dos circuitos serão da marca ELETROMAR ou similar, tipo 

QUICKLAG. 
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06.01.400 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

06.01.401 – Luminárias 

A. Serão instaladas novas luminárias nas circulações externas, com as seguintes características: 

- Tipo tartaruga; 

- Com corpo e grade de proteção em aço; 

- Globo em vidro; 

- Com dimensões compatíveis com a lâmpada fluorescente de 8 W. 

a) O número de luminárias determinado, para cada dependência, será conforme projeto 

fornecido pela COINF. 

 

B. Em todos os outros ambientes contemplados neste projeto de ampliação, serão instaladas 

luminárias, com as seguintes características: 

- Tipo calha; 

- De sobrepor; 

- Corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente com tinta epoxi, na cor 

BRANCA; 

- Soquetes de engate rápido com rotor de segurança; 

- Guias para fixação da fiação; 

- Para duas lâmpadas fluorescentes de 40 W; 

- Dispositivo para reator com acesso pela face inferior da luminária, localizado 

em sua cabeceira. 

06.01.402 – Lâmpadas 

A. Em cada luminária do tipo tartaruga será instalada 01(uma) lâmpada fluorescente de 8 W, da 

OSRAM ou similar. 

A. Em cada luminária tipo calha serão instaladas, 02 (duas) lâmpadas fluorescentes de 40 W. 

06.01.403 – Interruptores 

A. Serão instalados, em todas as dependências internas, interruptores com as características: 

a) Marca BITICINO ou similar, linha MINITOC; 

b) Tecla fosforescente; 

c) Contatos em liga de prata; 

d) Resistência mínima de 10 mega ohms. 

B. Os interruptores serão localizados próximo à porta de acesso à dependência, a 10 cm do 

marco na altura de 1,10 m. 

C. Serão instalados, nos quadros de acionamento, dispositivos para acionar a iluminação e 

equipamentos a seguir: 

- Circulações externas. 

a) Estes dispositivos serão compostos por: 

1.  Contactores modelo 3TF; 

2.  Botoeiras tipo liga/desliga, modelo 3SA8-800, ambos da SIEMENS ou similar de 

mesma qualidade. 

06.01.404 – Tomadas 

A. As tomadas serão distribuídas conforme projeto fornecido pela GEA, devendo possuir as 

características: 

- Tipo MAGNUS; 

- Redonda; 

- Fosforescente. 
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B. As tomadas sem especificação de potência serão de 100 W. 

C. Os circuitos de tomadas deverão possuir potência máxima de 1.500 W. 

D. As tomadas com potência diferente de 100 W deverão ser identificadas. 

06.01.411 – Reatores 

A. Os reatores deverão ser eletrônicos, marca PHILIPS ou similar, compatíveis com a luminária 

instalada. 

06.02.300 – ELETRODUTOS 

A. Os eletrodutos serão de PVC rígido rosqueável, marca TIGRE ou similar: 

- Aparentes, em paredes de alvenaria de tijolo laminado; 

- Embutidos, em paredes com revestimento. 

B. Todas as conexões serão rosqueadas e as buchas e arruelas serão metálicas. 

06.02.400 – CABOS E FIOS 

O cabeamento será feito com cabos especiais para instalações telefônicas do tipo CI e CCI nas 

instalações secundárias e CT para a ligação externa. 

06.03.700 – SINALIZAÇÃO DE ABANDONO 

 

A. A sinalização das circulações que dão acesso aos pontos de fuga deverá ser executada 

conforme a NBR 13434-2; 

a) Definição das placas, suas formas, dimensões, letras e cores: Item 4 e Tabelas 1, 2 e 

3; 

b) Símbolos: Item 5; 

c) Sinalização complementar: Item 6. 

B. Na sala de múltiplo uso (auditório) o dispositivo de indicação de saída deverá ser executado 

conforme a seguir: 

a) Luminoso; 

b) Alimentado por acumuladores de energia; 

c) Com acionamento automático na falta de energia convencional. 

06.03.800 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

06.03.801 – Tubulação 

A. Será independente da edificação, juntamente com a fiação. 

B. Executada em tubo de cloreto de polivinila com diâmetro mínimo de 13 mm. 

06.03.802 – Fiação 

A. Será em cobre com revestimento anti-chama. 

B. Possuirá bitola de 14 AWG. 

C. A tensão de alimentação será de 12 V, com corrente contínua. 
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06.03.803 – Lâmpadas 

A. As lâmpadas possuirão potência mínima de 25 W. 

06.03.804 – Acumuladores 

A. Os acumuladores serão instalados em local de fácil acesso; 

Se centralizado, será alimentado por tomada sinalizada conforme a respectiva NBR. 

 

06.04.300 – CABOS E FIOS 

A. A fiação deverá ser contínua, não sendo aceitas emendas. 

06.04.400 – ELETRODUTOS 

A. Os eletrodutos serão em PVC rígido rosqueável. 

06.04.600 – CAIXAS DE PASSAGEM 

A. Serão instaladas caixas de passagem, sempre que a tubulação mudar de direção. 

B. APARENTES 

a) Serão do tipo PETROLET ou similar, com corpo e tampa em alumínio fundido, com 

cantos e arestas arredondados, tampas removíveis e roscas compatíveis com os 

eletrodutos, fixadas através de parafusos em aço zincado. 

b) As tampas deverão ser compatíveis com a finalidade da caixa. 

06.06.300 – ELETRODUTOS 

A. Os eletrodutos serão: 

a) Aparentes; 

b) De PVC rígido rosqueável. 

c) Com diâmetro mínimo de 3/4”. 

06.06.400 – CAIXAS DE PASSAGEM 

A. Serão instaladas/executadas as caixas: 

a) De passagem, externas, de piso: 

- Interligarão os eletrodutos localizados nas áreas externas, sendo prevista, 

obrigatoriamente, 01 no local onde será ou se encontra instalada a antena; 

- Idênticas às especificadas no item 06.10.301. 

De distribuição, de parede: 

- APARENTES 

 Serão do tipo PETROLET ou similar, com corpo e tampa em alumínio 

fundido, com cantos e arestas arredondados, tampas removíveis e roscas 

compatíveis com os eletrodutos, fixadas através de parafusos em aço 

zincado. 

b) Com tampas compatíveis com a finalidade da caixa. 
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06.09.000 – SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

A. A Contratada deverá executar a infra-estrutura para instalação de rede conforme as normas 

da ABNT, projetos fornecidos pela COINF e as presentes especificações. 

06.09.007 – Tomadas 

A. As tomadas serão padrão RJ-45. 

B. Serão instaladas nas caixas para tomadas, sendo 03 unidades em cada caixa. 

06.09.008 – Caixas para Tomadas 

A. Serão empregadas as caixas de passagem/tomadas idênticas às pertencentes ao sistema 

especificado no item 06.01.304 subitem I; 

B. As eletrocalhas e caixas de passagem e de tomadas serão fixadas à parede através de 

parafusos e buchas de náilon ou conforme recomendações do fabricante; 

C. A altura de fixação, em relação ao piso, será de 95 cm; 

D. A localização das eletrocalhas e caixas de tomadas e o quantitativo destas, no Laboratório de 

Informática e nas demais dependências se darão conforme determinado no Projeto de 

Instalações Elétricas fornecido pela COINF. 

06.09.009 – Eletrodutos 

A. A ligação entre os blocos será enterrada, executada com os eletrodutos: 

a) De PVC rígido rosqueável; 

b) Com diâmetro mínimo de 2”, compatível com o cabeamento dos computadores a que 

irá servir. 

c) Com caixas de passagem de piso idênticas às especificadas no item 06.10.300. 

06.09.011 – Eletrocalhas 

A. O sistema, interno às dependências e na sua interligação, será composto por eletrocalhas, 

caixas de passagem e de tomadas, curvas e terminais metálicos não oxidáveis idênticos aos 

especificados no item 06.01.304 subitem I; 

B. As eletrocalhas e caixas de passagem e de tomadas serão fixadas à parede através de 

parafusos e buchas de náilon ou conforme recomendações do fabricante; 

C. A altura de fixação, em relação ao piso, será de 95 cm. 

 

 

06.10.000 – SERVIÇOS DIVERSOS 

06.10.300 – CAIXAS DE PASSAGEM 

06.10.301 – Em Alvenaria 

A. Todas as caixas de passagem de piso das instalações elétricas serão executadas conforme a 

seguir: 

a) Em alvenaria; 
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b) Rebocadas interna e externamente com argamassa de cimento e areia lavada média, 

traço volumétrico 1:3 adicionada de hidrófugo, conforme especificado no item 

04.01.602; 

c) Fundo revestido com brita nº 2, com dreno; 

d) Tampa móvel de ferro fundido, assentada de maneira a impedir a penetração de água e 

corpos estranhos. 

B. Serão construídas caixas em todos os pontos de mudança de direção da tubulação e/ou a 

cada 30 m. 

C. As dimensões internas das caixas serão definidas em função do raio mínimo de curva do cabo 

usado e conforme normas da ABNT e determinação das concessionárias locais. 

08.00.000 – INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

INCÊNDIO 

08.01.500 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

08.01.517 – Extintor Portátil 

A área ampliada será dotada de extintores portáteis. 

Os extintores possuirão as características: 

Apropriados a cada classe de incêndio e natureza de fogo a extinguir: 

1.  Classe A: comum; 

Localização: 

Em local protegido contra intempéries e danos físicos; 

Em local visível e de fácil acesso; 

Parte superior a 1,70 m do piso; 

Com a identificação do fabricante; 

Com etiqueta plástica adesiva com a identificação da escola: 

- Nome do estabelecimento; 

- Endereço do estabelecimento. 

Com selo de marca de vistoria ou inspeção; 

Com data de vigência; 

Devidamente lacrados; 

Os locais destinados aos extintores serão sinalizados conforma a NBR 13434-2. 

 

09.00.000 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

09.01.000 – ENSAIOS E TESTES 

09.01.200 – TESTES 

A. Serão procedidos todos os testes para a verificação do perfeito funcionamento de: 

a) Todas as instalações; 

b) Aparelhos e equipamentos: 
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1.  De iluminação; 

B. Serão submetidos a teste de escoamento superficial os elementos: 

a) Canaletas de águas pluviais; 

b) Pisos das circulações externas. 

C. As novas esquadrias serão submetidas a teste de estanqueidade, com jato jogado a um 

ângulo de 90º em relação ao piso, não sendo aceita a penetração de água na dependência. 

09.02.000 – LIMPEZA DE OBRAS 

A. A Contratada procederá à remoção de todo o entulho e detritos decorrentes da execução da 

obra/serviço, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado pelo S.L.U e Secretaria 

do Meio Ambiente, não sendo admissível a permanência de restos de obra no terreno da 

escola. 

B. Piso em Concreto Camurçado 

a) As superfícies em concreto camurçado serão varridas com vassouras de pêlo e lavadas 

com água e sabão. 

C. Ferragens e Metais 

a) Os metais cromados ou niquelados, tais como maçanetas, elementos de fixação de 

divisórias de granito, registro, torneiras etc, serão limpos de respingos de tinta e outros 

resíduos, com o emprego de removedores apropriados, cuidando para não danificar as 

superfícies pintadas de paredes e esquadrias. 

b) Para a recuperação do brilho natural, deverão, após a secagem, serem lustrados com 

flanela. 

D. Vidros 

a) Os vidros serão submetidos à remoção de: 

1.  Respingos de tinta, com a utilização de removedor. 

2.  Restos de massa de vidraceiro, com a utilização de removedor e, caso o vidro seja 

do tipo impresso, utilizar escova macia, cuidando para não danificar as superfícies 

pintadas de paredes e esquadrias. 

b) Após a limpeza, serão lavados com a utilização de limpa-vidros e secos com flanela. 

E. Ferragens, Esquadrias e Caixilhos 

a) Todas as ferragens e caixilhos, tais como fechaduras, fechos, cremonas, COINFradiças, 

trilhos, carretilhas, chapas e outros materiais, deverão ser completamente limpos e 

livres de massas e respingos de tintas, de resíduos de construção. 

b) As partes mecânicas serão apropriadamente lubrificadas, devendo apresentar os 

movimentos completamente livres. 

F. Desmontagens de Instalações Provisórias 

a) Ao término da obra/serviço serão desmontados e/ou demolidos e removidos todos os 

elementos provisórios que foram utilizados como: torres, andaimes, tapumes, 

barracões, depósito, alojamentos e sanitários. 

b) Serão devidamente removidos da obra, após o seu término, todos os materiais e 

equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras de materiais, ferramentas e 

acessórios. 


