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I – RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRÉDIO E DA OBRA

1. ÁREAS

- Terreno:           40.000,00m2

- Construída: 5.545,04m2

- A ampliar: 24,08m2

- A modificar: 428,91m2

- A demolir:   0,00m2

- TOTAL (construída + ampliação): 5.569,12m2

OBSERVAÇÃO:
As  áreas  construídas  constantes  neste  Caderno  de  Especificações  podem  diferir  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 / SEDUH / CAP – Central de
Aprovação de Projetos para efeito de cálculo dos índices urbanísticos.

2. MODALIDADE DE ENSINO

- Ensino Especial (0 a 14 anos) - 38 salas
- Ensino Especial Deficientes Visuais (todas as idades) - 15 salas

3. AMPLIAÇÃO 
 

Setor de Serviços
- Sanitários e Banheiros Acessíveis para alunos do Setor de Estimulação Precoce. 

4. MODIFICAÇÃO 

A construção existente não possui sanitários acessíveis em quantidade exigida em norma
para  atender  aos  usuários  da  escola,  assim  como  os  ambientes  existentes  não  estão  em
conformidade  com  legislação  vigente  de  acessibilidade,  Norma  NBR  9050/2015.  Com  a
modificação  e  ampliação  o  Centro  de  Ensino  Especial  passará  a  contar  com  11  sanitários
acessíveis. O Auditório também será adaptado para melhor atender ao público cadeirante e com
mobilidade  reduzida,  serão  criados  espaços  para  pessoas  em  cadeira  de  rodas  na  plateia,
poltronas  existentes  serão  substituídas  por  poltronas  para  pessoa  obesa  e  com mobilidade
reduzida, serão instaladas barras de apoio/corrimão em duas alturas nas rampas existentes, será
criado novo acesso ao palco para cadeirantes a partir da área externa com instalação de nova
esquadria, instalação de piso tátil.

Na reforma serão executados os serviços:
━ Recuperação e instalação de forro
━ Substituição de pisos
━ Substituição de revestimentos de parede
━ Instalação de divisórias 
━ Instalação de bancadas de granito
━ Substituição de peças e metais sanitários
━ Substituição por soleiras inclinadas
━ Demolição e construção de alvenarias
━ Instalação de novas esquadrias
━ Execução e/ou revisão de instalações elétricas 
━ Execução e/ou revisão de instalações hidrossanitárias
━ Instalação de barras de apoio de acessibilidade
━ Instalação de acessórios de banheiro (cabide, porta papel toalha, saboneteira, etc) 



5. INSTALAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

- Banheiros, Sanitários e Vestiário acessíveis
- Vagas reservada para veículos – Símbolo internacional de acesso
- Vagas reservada para veículos – IDOSOS
- Faixa de circulação de pedestres no estacionamento
- Sinalizações – vertical e horizontal
- Alarme de emergência nos sanitários acessíveis
- Piso tátil de alerta e direcional
- Barras de apoio e corrimão em duas alturas

6. TÉCNICA CONSTRUTIVA

A edificação a ser reformada possui, em seu projeto original, as seguintes características:
- Estrutura da edificação: metálica.
- Cobertura: telha amianto 
- Vedações: alvenaria de tijolo cerâmico de 8 furos



02.00.000 – SERVIÇOS PRELIMINARES

02.03.000 – LOCAÇÃO DE OBRAS

A. A locação da  obra será de responsabilidade da Contratada e será feita de acordo com os
projetos de Arquitetura e de Contenção de Maciços de Terra.

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.

04.00.000 – ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

04.01.000 – ARQUITETURA

A. No caso de ampliação e/ou reforma, a Contratada deverá proceder à substituição e/ou reparo
de todos os elementos existentes afetados em virtude da execução da obra/serviço, devendo
ser utilizados os mesmos materiais e acabamentos adotados na edificação existente e/ou
propostos no Projeto de Arquitetura. 

04.01.100 – PAREDES

A.  As  paredes  obedecerão  fielmente  as  dimensões,  espessuras  e  alinhamentos  indicados  no
Projeto de Arquitetura e determinações deste Caderno de Especificações.

a) Todos os vãos compreendidos entre o cintamento superior e a estrutura metálica de
sustentação  da  cobertura,  nas  empenas  laterais  e  paredes  internas,  deverão  ser  

totalmente vedados com alvenaria de tijolos cerâmicos e com o mesmo acabamento 
das paredes.

B. Todas as alvenarias serão assentadas com argamassa de areia saibrosa e cimento, traço
volumétrico 1:4.

C. Todas as paredes a serem revestidas nos dois lados, após um tempo mínimo de 03 dias de
executadas, serão apertadas à estrutura através de espuma.

D. No caso de reforma com ou sem ampliação, a execução e/ou recomposição de paredes e
revestimentos deverão obedecer ao padrão existente na respectiva Unidade de Ensino, salvo
outra indicação neste Caderno.

a) Nas paredes existentes que receberão esquadrias novas, no caso de seu peitoril não 
cobrir  todo  vão  compreendido  entre  dois  pilares,  deverão  ser  executadas  vergas  
superior e inferior, em concreto armado, com altura mínima de 6 cm, devendo as  
vergas ultrapassar as laterais das esquadrias em pelo menos 25 cm. Estas vergas  
receberão o mesmo tipo de acabamento das paredes. 

04.01.102 – Alvenaria de Tijolos Furados de Barro

A. Serão executadas, em alvenaria de tijolo cerâmico de 08 furos, de 1ª qualidade:



a) Todas as paredes indicadas em projeto com espessura final de 15 cm;

04.01.120 – Divisória de Granito

A. Deverão ser fornecidas e instaladas divisórias em placas de granito, nos boxes dos Sanitários,
Vestiários e Banheiros:

- Sanitários de Professores (masc./fem.);
- Sanitários de Alunos (masc./fem./acessível PCD);
- Vestiários da Piscina (masc./fem./acessível PCD);
- Sanitários da Piscina (masc. e fem.)
- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;
- Banhos e Sanitários Acessíveis Estimulação Precoce (infantil e adulto).

B. O granito será:

a) VERDE UBATUBA;
b) Espessura de 30 mm;
c) Polido em todas as faces;
d) Altura de 1,80 m
e) Divisórias laterais:

- Entre chuveiros e sanitários: até o piso;
- Entre chuveiros: a 15 cm do piso;
- Entre boxes sanitários: a 15 cm do piso.

f) Divisórias frontais:

- Até o piso.

C. As divisórias serão fixadas entre si através dos acessórios para granito:
a) Cantoneiras, chapas etc;
b) Confeccionados em latão cromado;
c) Fixados com parafusos em latão cromado;
d) Com 03 perfis metálicos em cada face da peça.

D. As divisórias serão chumbadas ao piso e parede, conforme cada caso (ver  itens B.e e B.f
anteriores).

04.01.200 – ESQUADRIAS

A. As esquadrias serão executadas conforme as normas da ABNT e determinações dos projetos
de Arquitetura e de Esquadrias e das presentes especificações.

B. Todas as janelas deverão possuir dispositivos que impeçam a penetração da água (tais como
pingadeiras, vazios de descompressão etc).

C. Quando houver ligações por pontos de solda, estes serão espaçados de 8 cm, no máximo,
havendo sempre pontos de amarração nas extremidades.

D. Quando da fixação  definitiva,  as  esquadrias  deverão estar  perfeitamente  niveladas  e  em
perfeito funcionamento.

E. Todas  as  superfícies  metálicas  serão  limpas  e  livres  de  ferrugem,  quer  por  processos
mecânicos,  quer  por  processos  químicos  e  receberão  tratamento  antiferrugem,  antes  de
serem colocadas nas devidas posições, com pelo menos, duas demãos.

F. Todas  as  superfícies  serão  examinadas  e  corrigidas  de  todas  e  quaisquer  imperfeições
existentes nos revestimentos ou acabamentos antes do início da pintura.

G. As ferragens serão colocadas após os serviços de argamassa e revestimento ou protegidas,
até que se conclua toda a obra.

H. Em reformas e/ou ampliações, quando houver previsão para a instalação de novas esquadrias
sem  que  seja  proposto  um  novo  desenho,  estas  deverão  seguir  o  mesmo  padrão  das
existentes,  quanto  à  sua  modulação  e  dimensionamento,  devendo,  no  entanto,  serem



cumpridas as determinações quanto aos materiais de confecção, acessórios, vidros, vedações
etc constantes nos itens 04.01.200 e 04.01.300.

I. Serão substituídos e/ou repostos todos os elementos danificados e/ou em falta nas portas e
esquadrias  existentes,  tais  como  maçanetas,  fechaduras,  dobradiças,  tarjetas,  espelhos,
puxadores, alavancas de comando e demais ferragens, devendo os mesmos ser idênticos aos
existentes ou conforme as presentes especificações.

04.01.201 – Porta de Ferro em Chapa Maciça – PF

A. Serão executadas portas de ferro em chapa lisa n° 18, medindo:
a) PF-1 – De abrir, com bandeira superior em vidro liso incolor, medindo o conjunto 0,80 x

2,70 m;
b) PF-2 – De abrir, com bandeira superior em vidro liso incolor, medindo o conjunto 0,90 x

2,70 m;
c) PF-3 – De abrir, com bandeira superior em vidro liso incolor, medindo o conjunto 1,00 x

2,70 m;
d) PF-4 – Dupla, de abrir, com bandeira superior em chapa de ferro maciça, medindo o

conjunto 1,60 x 2,70 m;

B. Quando houver bandeira, este será em vidro incolor, conforme item 04.01.301

C. As vedações serão feitas por chapa lisa nº 16, colocada nas faces interna e externa das
portas.

04.01.203 – Porta de Ferro em Veneziana – PB

 A. Serão executadas as novas portas dos boxes sanitários - PB, conforme projeto, em veneziana
perfurada confeccionadas em chapa n° 18, com acabamento em pintura com tinta esmalte
sintético, medindo:

a) PB-1 – De abrir, medindo o conjunto 0,70 x 1,65 m;
b) PB-2 – De abrir, medindo o conjunto 0,80 x 1,65 m;

 B. As venezianas serão confeccionadas em chapa nº 16 com as dimensões do perfil GRAVIA 953
(H=70 mm e L=24 mm).

 C. Serão substituídas todas as portas dos boxes sanitários existentes constantes em projeto, por
outras novas, conforme especificações do item A anterior.

 D. Serão  substituídos  e/ou  repostos  os  elementos  danificados  e/ou  em  falta,  nas  portas
existentes, tais como maçanetas, fechaduras, dobradiças, tarjetas, espelhos e demais ferragens,
devendo os mesmos serem idênticos aos existentes ou conforme as presentes especificações.

04.01.209 – Batentes e Guarnições de Ferro

A. Todos  os  batentes  e  guarnições  de  ferro  das  novas  esquadrias  e  portas  deverão  ser
executados em chapas de ferro dobrado com os perfis:

a) Nº 14 para peitoris das janelas e marcos das portas dos boxes – PB;

b) Nº 16 para demais marcos e montantes.

B. Todos os marcos e peitoris metálicos deverão:

a) Ser chumbados à alvenaria através de grampos metálicos (grapas);
b) Abraçar a alvenaria em 5 cm.

C. Os quadros serão perfeitamente esquadrinhados, tendo os ângulos soldados bem esmerilados
ou limados, permanecendo sem rebarbas e saliências de solda.

D. Os baguetes serão metálicos e fixados com parafusos.



04.01.214 – Caixilho Móvel de Ferro

A. EM VIDRO:

a) Os caixilhos destinados a envidraçamento obedecerão ao disposto na NBR-7199 (NB-
226).

b) Serão executadas as novas janelas, de bascular, com vedações em vidro:

1. EF-2 – De bascular, com bandeira superior em vidro liso incolor, 4 mm, também de
bascular, medindo, o conjunto, 3,44 x 0,60 m;

2. EF-9 –  De bascular, com bandeira superior em vidro liso incolor, 4 mm, também
de bascular, medindo, o conjunto, 1,00 x 0,60 m

3. EF-25 -  De bascular, com bandeira superior em vidro liso incolor, 4 mm, também
de bascular, medindo, o conjunto, 1,72 x 0,60 m

c) Os módulos de bascular deverão possuir um ângulo mínimo de giro de 60o.

d) Os vidros serão fixados através de baguetes metálicos aparafusados, assentados sobre
massa de vidraceiro.

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 e de madeira:

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.

04.01.243 – Tarjeta

A. Serão instalados, em cada porta dos boxes sanitários – PB:
a) Para divisórias em alvenaria:

1. 01 tarjeta para banheiro de latão cromado, com dizeres “LIVRE” e “OCUPADO”,
marca IMAB ou similar, referência 819.

b) Para divisórias de mármore ou granito:
1. 01 tarjeta para banheiro de latão cromado, com dizeres “LIVRE” e “OCUPADO”,

marca IMAB ou similar, referência 819.
2. 01 batente marca IMAB ou similar, referência 830.

04.01.244 – Maçaneta

A. Será instalado, em cada porta metálica e de madeira, exceto nas dotadas de mola aérea
(Cozinha e Depósito de Gêneros):

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

B. Será instalado, em cada porta do WC de deficientes físicos:

a) 01 par de maçanetas, tipo alavanca, cromada, marca LA FONTE ou similar, ref. 2174 –
FC-40 mm.

04.01.247 – Puxadores

A. As  esquadrias  de  bascular  serão  equipadas  com alavanca  de  comando,  marca  FAMA ou
similar, devendo:

a) Cada alavanca servir a 02 módulos, no máximo;



b) Ser de latão fundido, completa;

a) Possuir haste prolongada até a altura de 1,60 m do piso, caso a extremidade inferior da
esquadria esteja acima de 1,80 m em relação ao piso.

b) Serão executadas portas de madeira , medindo:

04.01.248 – Dobradiças

A. Serão instaladas em cada porta metálica e de madeira:
a) 03 dobradiças de latão cromado 3” x 2”, marca FAMA ou similar

B. Serão instaladas, em cada porta dos boxes sanitários – PB:
a) Para divisórias em alvenaria:

1. 02 dobradiças em latão cromado 3” x 2”, marca FAMA ou similar.
b) Para divisórias de mármore ou granito:

1. 02  dobradiças  para  mármore,  em  latão  cromado,  marca  IMAB  ou  similar,
referência 825.

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.

B. Deverão ser repostos todos os vidros quebrados e/ou em falta, nas esquadrias existentes,
conforme indicação na Planta Baixa, devendo ser do mesmo tipo dos instalados na escola.

C. Os  vidros  repostos  deverão  ser  assentados  apenas  após  a  remoção  total  da  massa  de
vidraceiro antiga.

04.01.301 – Vidro Comum Liso

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

04.01.312 – Espelhos de Cristal

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

- Sanitários de Professores (masc./fem.);
- Sanitários de Alunos (masc./fem./acessível PCD);
- Vestiários da Piscina (masc./fem./acessível PCD);
- Sanitários da Piscina (masc. e fem.)
- Trocadores (masc./fem./acessível PCD);
- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;
- Banhos e Sanitários Acessíveis Estimulação Precoce (infantil e adulto).

B. Os espelhos serão de cristal, com dimensões indicadas em projeto, com 4 mm de espessura,
emoldurados  com perfil  de  alumínio  e  fixados  com bucha e  parafusos,  devendo a borda
inferior ficar a:

- 0,75 cm do piso acabado em caso de lavatório infantil acessível;

- 0,90 cm do piso acabado em caso de lavatório acessível;

- 1,00 cm do piso acabado em caso de lavatório comum.



04.01.500 – REVESTIMENTOS

04.01.510 – Revestimentos de Pisos

04.01.512 – Pisos Cerâmicos

A. Receberão piso cerâmico marca ELIANE, linha CARGO PLUS GRAY ou similar, os seguintes
locais:

- Sanitários de Professores (masc./fem.);
- Sanitários de Alunos (masc./fem./acessível PCD);
- Vestiários da Piscina (masc./fem./acessível PCD);
- Sanitários da Piscina (masc. e fem.)
- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;
- Banhos e Sanitários Acessíveis Estimulação Precoce (infantil e adulto).

a) A Cerâmica possuirá as características:
- PEI V;
- Peças de 45 x 45 cm;
- Cor: GRAY
- Lavável manualmente.

B. Os pisos cerâmicos serão assentados, com junta seca em linha, com argamassa pré-fabricada
para assentamento cerâmico QUARTZOLIT ou similar.

C. O  piso  utilizado  nas  faixas  de  alerta  serão  assentados  com  junta  de  2,00  mm,  com
argamassa LIGAMAX Extra da ELIANE ou similar.

D. O rejunte das cerâmicas e arremates dos ralos de piso serão executados com argamassa para
rejunte JUNTAPLUS EPOXI SP-50 da ELIANE ou similar, contendo impermeabilizante elástico
apropriado,  devendo  sua  execução  ser  feita  conforme recomendações  do  fabricante,  nas
cores:

a) Demais pisos cerâmicos: cor BRANCO PLUS.

04.01.516 – Piso em Concreto Polido

A. Todos  os  locais  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.

B. No caso da substituição do piso existente por concreto polido, deverão ser executados os
procedimentos:

a) Demolir o piso existente;

b) Aplicar,  sobre  o  latro  existente,  chapisco  com  aditivo  plastificante  para  melhor
aderência da camada final de concreto;

c) Executar os passos b, c, d e e anteriores.

C. A recuperação de trechos de piso existente em concreto polido será executada conforme a
seguir:

a) Remoção do piso de todo o módulo;

b) Aplicar,  sobre  o  lastro  existente,  chapisco  com  aditivo  plastificante  para  melhor
aderência da camada final de concreto;

c) Executar os passos b, c, d e e anteriores.



D. As  rampas  de  compatibilização  de  nível  de  piso  cobertas  receberão  piso  em  concreto
semipolido, conforme as mesmas especificações feitas para o concreto polido, à exceção do
polimento, que será feito apenas com esmeril de nos 30 e 60.

a) A  camada  final  de  concreto,  enquanto  fresco,  será  frisada  de  5/5  cm,  no  sentido
transversal ao comprimento da rampa.

E. O piso deverá ser executado em camada de 10 cm de espessura, acabamento polido, com
juntas  secas,  utilizando  armação  em  tela  soldada  tipo  Q-138  com  transpasse  de  dois
módulos, sobre lona Terreiro de 200 micra ou similar. 

F. Após a concretagem deverão ser feitas cortes ou frisos com maquita em quadrados de 3,00 x
3,00 m para a indução de dilatação com juntas secas de profundidade equivalente a 1/3 da
espessura da camada.

G. Não será admitido capeamento ou remendo no concreto que deverá ter a superfície  bem
regular e lisa, com o uso de máquina reguladora de superfície de concreto. 

H. A  contratada  deverá  moldar  corpos  de  prova  do  concreto  usinado  e  encaminhar  para
laboratório especializado para a realização de ensaios e emissão de laudos.

I. No  caso  de  substituição  do  piso  da  quadra  existente  por  concreto  polido,  deverão  ser
executados os seguintes procedimentos:

a) Demolir totalmente todo o piso e contrapiso existentes;
b) Aplicar,  sobre  o  lastro  existente,  chapisco  com  aditivo  plastificante  para  melhor

aderência da camada final de concreto;
c) Executar os passos descritos nos itens A, B, C, D e E anteriores.

Depois de refeito, o piso da quadra existente deverá ser demarcado conforme o item 04.01.569
subitem C.

04.01.528 – Contrapiso e Regularização da Base

A. O 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:

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 dos sanitários, vestiários e banheiros, deverá ser observado caimento mínimo de 1% em
direção aos ralos,  buzinotes,  canaletas  e áreas não pavimentadas,  para escoamento das
águas.

D. Se na substituição e/ou recuperação de piso existente for necessária a execução de novo
lastro de concreto e/ou camada regularizadora, estes deverão ser executados conforme a
seguir:

a) Nivelar e compactação do terreno;

b) Executar  o  lastro  em  concreto  magro  com  espessura  e  fck compatíveis  com  o
revestimento do piso;

c) Regularizar com massa grossa de cimento e areia média lavada, traço volumétrico 1:3,
espessura mínima de 5 cm, observando o caimento de 2% em direção a ralos e pontos
de escoamento de água;

04.01.530 – Revestimento de Parede

04.01.531 – Chapisco

A. DE ACABAMENTO



a) As paredes e pilares soltos, conforme indicação em projeto, deverão receber ligeira
camada  de  chapisco  de  areia  e  cimento  traço  volumétrico  1:3,  à  peneira,  sobre
emboço, resultando camada de 3 a 5 mm de espessura.

B. DE PREPARO PARA EMBOÇO
a) As paredes, pilares soltos e lajes, destinadas a receberem emboço, conforme indicação

em projeto,  deverão  receber  ligeira  camada  de  chapisco  de  areia  e  cimento  traço
volumétrico 1:3 aplicado com peneira.

04.01.533 – Reboco

A. Todos os dutos, redes de água, esgotos e gás deverão ser testados antes de ser iniciado o
serviço  de  revestimento,  procedendo-se  da  mesma  forma  com  as  válvulas  embutidas,
devendo ser sanados os vazamentos detectados.

B. As paredes, pilares soltos e lajes, conforme indicação em projeto, antes do emassamento
e/ou da pintura final, serão rebocadas com reboco paulista de cimento e areia média lavada,
traço volumétrico 1:4.

C. O desempeno a prumo e no esquadrejado não poderá ser executado com o reboco fresco.

D. O reboco, após desempeno, deverá apresentar superfície regular, sem fissuras e trincamento.

E. As paredes existentes serão totalmente recuperadas, com a eliminação de rachaduras do
reboco, conforme a seguir:

a) Remoção do reboco e chapisco em torno da rachadura numa faixa de no mínimo 10 cm
para cada lado;

b) Aplicação de tela para estuque, malha 1/2”, em toda a faixa citada;

c) Aplicação de chapisco  e novo reboco desempenado,  buscando obter uma superfície
idêntica à da parede.

04.01.534 – Cerâmica

A. Receberão revestimento em cerâmica marca ELIANE, linhas FORMA BRANCO AC, ou similar,
as paredes internas dos seguintes locais:

- Sanitários de Professores (masc./fem.);
- Sanitários de Alunos (masc./fem./acessível PCD);
- Vestiários da Piscina (masc./fem./acessível PCD);
- Sanitários da Piscina (masc. e fem.)
- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;
- Banhos e Sanitários Acessíveis Estimulação Precoce (infantil e adulto).

a. As cerâmicas possuirão as seguintes características:

- Grupo de absorção BIII;
- Monocolor, sem variação de tonalidade;
- Lavável manualmente;
- Peças de:

 30 x 40 cm – LINHA FORMA BRANCO, na cor Branca.

B. O rejunte das cerâmicas será executado com argamassa pré-fabricada, própria para rejunte,
QUARTZOLIT ou similar, na cor branca.

C. As peças deverão ser livres de defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno, ou
características que não atendam às presentes especificações.

D. Quando cortadas para passagem de canos, torneiras e outros elementos, as placas cerâmicas
não deverão apresentar rachaduras ou emendas, cujos cortes não poderão ultrapassar os
limites de recobrimento dos acabamentos dos citados acessórios.

04.01.539 – Granito

A. Receberão faixa de granito 10 x 80 cm, cor VERDE UBATUBA, espessura de 20 mm, polido em
todas as faces de paredes internas dos seguintes locais, como indicado em projeto:

- Sanitários de Professores (masc./fem.);
- Sanitários de Alunos (masc./fem./acessível PCD);



- Banheiro Acessível da Piscina;
- Sanitários da Piscina (masc. e fem.)
- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;
- Banhos e Sanitários Acessíveis Estimulação Precoce (infantil e adulto).;

E. As  paredes,  indicadas  em  projeto  para  revestimento  com  granito,  serão  previamente
chapiscadas, desempenada a prumo e esquadrejado.

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

G. As faixas de granito serão assentadas antes da execução do revestimento de parede, com a
utilização  de  argamassa  pré-fabricada  para  assentamento  de  mármore  e  granito,
QUARTZOLIT ou similar.

H. O assentamento será executado de modo a se obter juntas secas rigorosamente em nível e a
prumo, com arestas paralelas.

I. Não será admitido assentamento dos granitos pelo sistema “bolão”.

J. O rejunte será executado com argamassa pré-fabricada, própria para rejunte, QUARTZOLIT
ou similar, na cor PRETA.

04.01.550 – Revestimento de Forro

04.01.557 – Forro de Plástico – PVC

A. 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.

B. 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.

C. 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.

B. Serão recuperados elementos metálicos existentes sujeitos à ferrugem, nos locais onde se
encontrarem  expostos  e/ou  oxidados,  através  da  remoção  da  tinta  solta,  lixamento  da
superfície com lixa apropriada para eliminar a ferrugem, sua limpeza total e aplicação de 02
demãos de tinta anticorrosiva, antes da pintura final.

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  marca
SUVINIL ou equivalente técnico, nas respectivas cores, os seguintes elementos de toda a
escola:

- Armários metálicos para vestiário cor ALUMÍNIO;
- Bancos de vestiário metálico na cor ALUMÍNIO;
- Corrimão duplo , alturas h=70cm e h=92cm, na cor ALUMÍNIO;



- Portas dos boxes sanitários em veneziana de ferro na cor ALUMÍNIO.

B. As superfícies existentes a serem pintadas, relacionadas no item A anterior, serão submetidas
à remoção da tinta solta, lixamento, aplicação de massa, quando for o caso, e lixamento
final, antes da pintura de acabamento.

C. As paredes em tijolo  cerâmico aparente, laminado ou maciço,  serão pintadas com resina
HYDRONORTH ou similar, com as características:

- De base acrílica;
- Própria para superfícies porosas;
- Incolor;
- Resistente à água e intempéries.

D. As linhas demarcatórias das vagas para veículos, no estacionamento em bloco articulado de
concreto, serão pintadas com 02 demãos de tinta com as propriedades:

- De base acrílica, própria para cimentados;
- Acabamento rugoso;
- Na cor: AMARELO DEMARCAÇÃO;

a) As linhas possuirão 10 cm de largura, sendo isoladas, para pintura, com fita crepe,
devendo seguir as dimensões constantes no detalhe em anexo.

04.01.569 – Pintura com Tinta de Base Acrílica

A. Serão pintados, com um mínimo de 03 demãos, em tinta acrílica semibrilho, marca CORAL ou
similar, nas respectivas cores, os seguintes elementos de toda a escola:

- Paredes  sobre  massa  acrílica  lixada,  conforme  indicação  em  projeto:  cor
CINZA DE GRIFE, marca CORAL ou equivalente técnico.

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;
2. 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 revestidas com argamassa adicionada de hidrófugo os seguintes elementos de toda a
escola:

- Lajes de piso:
 Circulações externas;
 Passarelas de ligação;
 Rampa.

- Canaletas;
- Caixas de passagem;
- Caixas de captação de águas pluviais;
- Caixas de inspeção;



- Caixas de torneira de jardim;
- Fossa em alvenaria.

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

D. A impermeabilização será executada conforme a seguir:

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.

E. No caso de recuperação dos elementos citados, a argamassa impermeabilizante  existente
deverá ser  totalmente  removida e, em se tratando das canaletas de águas pluviais,  isto
deverá ocorrer apenas nos locais onde a mesma estiver comprometida.

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 seguintes dependências:

- Sanitários de Professores (masc./fem./acessível PCD);
- Sanitários de Alunos (masc./fem./acessível PCD);
- Vestiários da Piscina (masc./fem./acessível PCD);
- Sanitários da Piscina (masc. e fem.)
- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;
- Banhos e Sanitários Acessíveis Estimulação Precoce (infantil e adulto).

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  reservatórios,  executar  a  correção  dos  defeitos  da  superfície  do  substrato,
conforme item 04.01.600 subitens B e C.

c) Nos banhos, vestiários e sanitários, executar o contrapiso;
d) Vedar ralos e tubulações com mastique poliuretânico;

e) CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

- Apenas nas superfícies horizontais.

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.

f) IMPERMEABILIZAÇÃO

1. Nos banhos, vestiários e sanitários, 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 banhos, vestiários e sanitários;
 06 demãos nos reservatórios;

- Com intervalo de secagem de 2 a 6 horas.

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

- Nos banhos, vestiários e sanitários, proceder à colocação do piso cerâmico de
paredes e piso;

- Nos reservatórios, testar a estanqueidade.

6. Nos  reservatórios,  testar  a  estanqueidade,  mantendo-os  cheios  de  água  pelo
período mínimo de 72 horas;

7. 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 da área de intervenção:
- Bordas de ralos e tubulações emergentes localizados nos banhos, vestiários e

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;

e) Aguardar 72 horas para a utilização dos elementos vedados.

E. Os elementos existentes, citados no item B anterior, deverão receber nova vedação, após a
remoção de todo o material antigo, executada conforme os itens anteriores.

04.01.700 – ACABAMENTOS E ARREMATES

04.01.701 – Rodapés

A. Todas as paredes (inclusive as revestidas com cerâmica) internas e externas da escola e das
edificações auxiliares - abrigos, Guarita, castelo d’água, Central de Gás etc – bem como os
pilares  soltos  receberão  rodapés,  com mesmo material  do  piso,  nos  locais  indicados  em
projeto para receberem novo piso ou calçada.

a) Os rodapés possuirão altura de:

1. 10 cm, em concreto polido e rústico;
2. 10 cm, em cerâmica, sendo do mesmo fabricante, linha e cor da cerâmica do piso.

B. No caso de paredes com cerâmica, estes serão assentados após a execução dos rodapés.

04.01.702 – Soleiras

A. Todas as soleiras,  nas dependências indicadas em projeto para receberem piso novo em
cerâmica, serão em granito VERDE UBATUBA espessura de 20 mm, inclinadas e com apenas
01 polimento.

04.01.800 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

04.01.801 – Corrimão

A. Serão executados corrimão duplo, nas alturas h=70cm e h=92cm, nos locais:
- Rampas internas do Auditório;

B. Os corrimãos serão executados conforme a seguir:
a) Em tubo industrial de 1 1/4”;

b) Presos  à  alvenaria  existente  através  de  perfil  de  ferro  redondo  liso  de  5/8”,  com
parafusos;

c) Pintados conforme item 04.01.564.



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 convencionais 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:

- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;

- Banho Acessível Alunos;

- Banho Acessível Alunas;

- Na mesma parede da bacia, na altura aproximadamente de 55cm em relação ao piso,
medido na borda superior da papeleira, cujo posicionamento deverá se dar de acordo
com o detalhe em anexo.

c) Dipenser de  sabão líquido refil  800ml em plástico  ABS de baixa densidade e alta
resistência, linha Kimberly Clark mod cód.30217695 ou equivalente técnico, junto aos
lavatórios, conforme indicação em projeto nas seguintes quantidades por ambiente:

- Sanitários dos Professores: 01 unidade na altura h=1,10 m.

- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade: 01 unidade na altura  h=0,90 m.

- Banheiro Acessível Infantil Estimulação Precoce: 01 unidade na altura  h=0,90 m.

- Banheiro Acessível Adulto Estimulação Precoce:  01 unidade na altura h=1,00 m.

- Sanitários  Acessíveis  Estimulação  Precoce  -  Masculino  e  Feminino:  01  unidade  na
altura h=1,00 m.

- Banheiro Acessível Alunos – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura  h=1,00 m.

- Sanitários Alunos – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura de h=1,00 m e 01
unidade na altura h=1,10 m.

- Banho Acessível Piscina: 01 unidade na altura h=1,00 m.

- Vestiários Piscina – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura de h=1,00 m e 01
unidade na altura h=1,10 m.

- Sanitários Piscina – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura h=1,10 m.

- Trocadores – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura de h=1,00 m e 01 unidade
na altura h=1,20 m.

- A altura de fixação será medida na borda inferior de cada acessório.

d) Dispenser para papel toalha interfolhada em plástico ABS de baixa densidade e alta
resistência, linha Kimberly Clark mod cód.30217686 ou equivalente técnico, junto aos
lavatórios, conforme indicação em projeto nas seguintes quantidades por ambiente:

- Sanitários dos Professores: 01 unidade na altura h=1,10m.

- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade: 01 unidade na altura  h=0,90m.

- Banheiro Acessível Infantil Estimulação Precoce: 01 unidade na altura  h=0,90m.

- Banheiro Acessível Adulto Estimulação Precoce:  01 unidade na altura h=1,00m.

- Sanitários  Acessíveis  Estimulação  Precoce – Masculino  e  Feminino:  01 unidade  na
altura h=1,00m.

- Banheiro Acessível Alunos – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura h=1,00m.

- Sanitários Alunos – Masculino e Feminino: 02 unidades na altura h=1,10 m.

- Banho Acessível Piscina: 01 unidade na altura h=1,00 m.

- Vestiários Piscina – Masculino e Feminino: 02 unidades na altura h=1,10 m.

- Sanitários Piscina – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura h=1,10 m.

- Trocadores – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura de h=1,00 m e 01 unidade
na altura h=1,20 m.

- A altura de fixação será medida na borda inferior de cada acessório.



e) Dispenser para  papel higiênico em rolo em plástico ABS de baixa densidade e alta
resistência, linha Kimberly Clark mod cód.30217689 ou equivalente técnico, junto às
bacias  sanitárias,  conforme  indicação  em  projeto  nas  seguintes  quantidades  por
ambiente:

- Sanitários dos Professores: 02 unidades na altura de h=1,00m.

- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade: 01 unidade na altura  h=1,00m.

- Banheiro Acessível Infantil Estimulação Precoce: 01 unidade na altura  h=0,90m.

- Banheiro Acessível Adulto Estimulação Precoce: 01 unidade na altura h=1,00m.

- Sanitários  Acessíveis  Estimulação  Precoce – Masculino  e  Feminino:  01 unidade  na
altura h=1,00m.

- Sanitários Alunos – Masculino e Feminino:  03 unidades na altura de h=1,00 m e 01
unidade na altura h=0,90 m.

- Banho Acessível Piscina: 01 unidade na altura h=1,00 m.

- Vestiários Piscina – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura de h=1,00 m e 01
unidade na altura h=0,90 m.

- Sanitários Piscina – Masculino e Feminino:  02 unidades na altura de h=1,00m.

- Trocadores – Masculino e Feminino: 01 unidade na altura de h=1,00 m.

- A altura de fixação será medida na borda inferior de cada acessório.

f) Cabides, modelo cromado DECA TARGA 2060.C40 semelhante técnico, nos seguintes
locais, conforme projeto:

1. Sanitários dos Professores:
- 01 unidade junto ao lavatório na altura de h=1,20 m;

- 01 unidade dentro do boxe sanitário na altura h=1,20 m.

2. Banheiro Acessível Infantil Acessível Sala Psicomotricidade:

- 01 unidade próximo ao lavatório na altura de h=1,00 m;

- 01 unidade em frente a bacia sanitária de adulto na altura h=1,00 m;

- 01 unidade em frente a bacia sanitária infantil na altura h=1,00 m;

- 01 unidade próximo ao chuveiro na altura h=1,00 m.

3. Banheiro Acessível Infantil Estimulação Precoce:
- 01 unidade próximo ao chuveiro na altura h=1,00 m;

- 01 unidade em frente a bacia sanitária na altura h=1,00 m.

4. Banheiro Acessível Adulto Estimulação Precoce:

- 01 unidade próximo ao chuveiro na altura h=1,00 m;

- 01 unidade em frente a bacia sanitária na altura h=1,00 m.

5. Sanitários Acessíveis Estimulação Precoce – Masculino e Feminino
- 01 unidade próxima a porta de entrada na altura h=1,00 m.

6. Banheiro Acessível Alunos – Masculino e Feminino:

- 01 unidade em frente a bacia sanitária na altura h=1,00 m;

- 01 unidade em frente ao lavatório na altura h=1,00 m.

7. Sanitários Alunos – Masculino e Feminino:
- 01 unidade dentro de cada boxe sanitário na altura h=1,20 m;

- 01 unidade na lateral da bancada de lavatórios na altura h=1,20 m.

8. Banheiro Acessível Piscina:

- 01 unidade em frente ao chuveiro na altura h=1,00 m;

- 01 unidade na parede lateral da bacia sanitária na altura h=1,00 m.

9. Vestiários – Masculino e Feminino:
- 01 unidade ao lado da bancada de lavatórios na altura h=1,20 m.

- 03 unidades na parede ao fundo do vestiário na altura h=1,20 m;

- 01 unidade dentro de cada boxe de bacia sanitária na altura h=1,20 m.

10.Sanitários – Masculino e Feminino:



- 01 unidade dentro de cada boxe sanitário na altura h=1,20 m.

B. Serão  instalados  novos  assentos  sanitários  plásticos,  marca  DECA,  cor  Branco  Gelo,  ou
similares de mesma qualidade e preço, compatíveis com todas as bacias existentes a serem
conservadas;

C. Serão instalados novos assentos sanitários plásticos, marca DECA, Vogue Plus, referência AP
50 17, cor Branco Gelo, ou similares de mesma qualidade e preço, compatíveis com as bacias
novas.

D. Serão instalados novos assentos sanitários em MDF, marca CELITE, referência nº 08987, cor
BRANCO, ou similares de mesma qualidade e preço, compatíveis com as bacias infantis.

E. Serão instalados novos assentos sanitários, marca DECA, Vogue Plus, linha Conforto-BR, sem
abertura frontal, referência P 510.17, cor Branco Gelo, ou similares em qualidade e preço,
compatíveis com bacias para portadores de deficiência.

F. Serão instaladas, nos sanitários para PCD, barras de apoio, em aço inoxidável acabamento
polido, marca JACKWAL ou similar, fixadas à alvenaria, de formato, dimensões e alturas de
fixação de acordo com indicação em projeto de arquitetura.

04.02.000 – COMUNICAÇÃO VISUAL

04.02.100 – APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

04.02.102 – Placas e Quadros

A. 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 .

   b) Serão confeccionadas placas de identificação de dependências, de sinalização táctil, em
aço  de  1mm,  técnica  de  impressão:  quimiogravura,  dimensões  conforme  detalhes  em
anexo.
b.1) As placas serão fixadas nas paredes com rebaixamento de argamassa, de tal forma
que tenha acabamento alinhado com a superfície final da parede; será fixada através de
buchas S06 (uma em cada canto), na altura da maçaneta, com dizeres identificando a
dependências e caracteres em Braille - conforme detalhes em anexo.

B. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO

a) Será fornecida placa de identificação de vaga para deficiente físico, conforme padrão
SITRAN, a ser fixada no estacionamento interno, na proporção de 01 placa para cada
vaga.



04.03.000 – INTERIORES

04.03.100 – APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS

04.03.104 – Mobiliário

A. ARMÁRIOS

a) Armários de vestiário 
1. Serão confeccionados 2 (dois) armários com 8 (oito) compartimentos, dimensões

totais de 0,40m de profundidade, 1,20 m de altura e 1,20 m de cumprimento em
aço galvanizado;

2. A  estrutura  deve  ser  fabricada  totalmente  em  aço,  para  oito  compartimentos
sobrepostos em dois grupos de quatro, conforme projeto de arquitetura:
- O corpo do armário deve ser composto por laterais, fundo, divisões internas, 

prateleiras e portas executados em chapa #20 (0,90mm).
- A base deve ser em chapa #18 (1,20mm).
- Os pés devem ser em chapa #16 (1,50mm) com altura de 500mm fixados a 

base por meio de solda.

3. Possuirão  8  portas,  uma  para  cada  compartimento,  com  as  seguintes
especificações:

- Dobradiças do tipo PLASTIPAR;

- Fabricadas  em chapa #20 (0,90mm) e peça de reforço vertical  chapa #20
(0,90mm) no centro das portas;

- Chanfro para encaixe dos dedos para possibilitar a abertura;
- Fechadura;
- Respiradouro de 3”, em chapa perfurada;
- Numeração em alto-relevo;

4. Cada  compartimento  deve  dispor  de  três  cabides/ganchos  em  chapa  #16
(1,50mm) sendo um em cada lateral e um na parte interna da porta.

5. Pintados conforme item 04.01.564.

B. OUTROS

a) Banco escamoteável/retrátil 

1. Serão fornecidos e instalados banco retrátil/escamoteável em aço inoxidável AISI
304, tamanho 45x70cm;

2. Serão instalados nos banheiros acessíveis infantil e adulto, com fixação na parede
lateral à parede da ducha/chuveiro:

- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;

- Banheiro Acessível Infantil Estimulação Precoce;

- Banheiro Acessível Adulto Estimulação Precoce;

- Banheiro Acessível Alunos – Masculino e Feminino;

- Banheiro Acessível Piscina.

3. Fabricados conforme norma de acessibilidade ABNT NBR 9050:2015;

4. A fixação dos bancos será feita conforme recomendações do fabricante;

5. A altura do banco em relação ao piso, medido na sua borda superior, será de:

- Banheiro acessível de uso infantil: 36 cm;

- Demais banheiros acessíveis: 46 cm.

b) Banco de vestiário sem encosto



1. Serão confeccionados 2 (dois) bancos em aço galvanizado com dimensões totais de
0,30m de profundidade, 0,45m de altura e 1,20m de comprimento;

2. A estrutura deve ser fabricada totalmente em ferro tubular quadrado, seção de
30mm, em forma de “C”;

3. O assento será em chapa espessura 2mm de ferro, perfurada com furos redondos
diâmetro 6mm.

4. Pintados conforme item 04.01.564.

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

A. No caso de ampliação deverão ser feitas todas as adaptações, nas instalações existentes,
necessárias para atender à nova demanda.

B. No caso de reforma, com ou sem ampliação, a Contratada deverá substituir toda a instalação
de água fria existente, incluindo todos os seus elementos, tais como tubulações (inclusive dos
reservatórios),  registros, válvulas de descarga,  torneiras,  caixas de passagem, ralos,  etc,
conforme o projeto de Água Fria.

C. O hidrômetro deverá ser assentado conforme norma da CAESB.

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

05.01.100 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

A. A tubulação e conexões de sucção e recalque da caixa d’água serão em aço galvanizado.

05.01.200 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

B. 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”;
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.

C. Os  sanitários  deverão  possuir  os  seguintes  ramais  de  alimentação  independentes,  com
respectivos registros de gaveta agrupando os equipamentos:

- Bacias sanitárias + mictórios;
- Lavatórios + bebedouros.



D. No castelo  d’água a tubulação  será aparente,  interna a este,  presa à parede através de
braçadeiras.

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) Lavatório  suspenso  sem coluna,  marca  CELITE ou equivalente  técnico,  tamanho G,

referência n° 1710010011300, nos locais:
- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade
- Banheiro Acessível Infantil Estimulação Precoce

b) Lavatório com coluna suspensa, marca CELITE ou equivalente técnico, referência n°
64202, nos locais:

- Sanitário Acessível Professores;

- Sanitários Acessíveis Estimulação Precoce – Masculino e Feminino;

- Banheiro Acessível Adulto Estimulação Precoce;

- Banheiro Acessível Alunos – Masculino e Feminino;

- Banheiro Acessível Piscina.

c) Cuba de embutir, oval pequena, CELITE ou equivalente técnico, referência 10119, nas
bancadas de granito VERDE UBATUBA:

- Sanitários dos Professores - Masculino e Feminino;

- Sanitários dos Alunos – Masculino e Feminino;
- Vestiários Piscina – Masculino e Feminino;
- Sanitários Piscina – Masculino e 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 superior dos lavatórios/bancadas será de:

- Lavatórios de sanitários acessíveis de uso infantil: 65 cm;
- Lavatórios de sanitários acessíveis uso adulto: 80 cm;
- Bancadas acessíveis demais sanitários: 75 cm;
- Bancadas convencional demais sanitários: 85 cm.

05.01.503 – Bacia Sanitária Sifonada

A. Serão  fornecidas  e  instaladas,  conforme  indicação  na  Planta  Baixa,  bacias  sanitárias
convencionais, da DECA, ref. P.510 ou equivalente técnico, com as seguintes características:

- Volume de descarga reduzido de 6 l;
- Sifonadas.

B. Serão fornecidas e instaladas, conforme indicação na Planta Baixa, bacias sanitárias infantis,
da DECA, linha Studio Kids ref. PI.16.17, ou equivalente técnico.

C. Será fornecida e instalada, nos sanitários acessíveis, bacia sanitária, da DECA, ref. P 510 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.

D. A fixação das bacias será feita conforme recomendações do fabricante, devendo ser adotado
o anel de vedação, bolsas e demais acessórios de instalação.



E. Todas as bacias serão novas e da mesma marca, na cor branca, conforme cada modelo.

F. Todas as bacias serão providas de assento em poliestireno ou polipropileno, na cor Branca,
apropriado para cada modelo.

G. A junta da bacia com o piso será vedada com mastique com as seguintes características:
- À base de silicone;
- Incolor (transparente).

05.01.512 – Torneira

A. Todas as torneiras serão cromadas, de mesa, com fechamento automático.

B. Será instalado em lavatórios individuais e em cubas embutidas em bancadas;

C. Serão fornecidas e instaladas, nos lavatórios comuns, novas torneiras de pressão, Modelo
1173.C DECA, ou equivalente técnico, com arejador, medindo do eixo do registro ao eixo da
bica  (horizontal)  110 mm; e do eixo da bica  à superfície  da  bancada (vertical)  60 mm,
aproximadamente.

D. Serão fornecidas e instaladas, nos lavatórios de sanitários acessíveis, torneira de mesa com
alavanca,  cromada, com fechamento automático, linha DECAMATIC CONFORTO, da DECA,
referência 1173.C.CONF.

05.01.515 – Registro de Pressão

A. A altura dos registros de pressão dos chuveiros, em relação ao piso, será de:
- Sanitários de uso infantil: 90 cm;
- Demais sanitários: 1,00 m.

B. Serão instalados novos registros de pressão, acabamento cromado, com canopla, da DECA,
linha LINK ref. 4900.C ou equivalente ténico, tais como DOCOL, FABRIMAR e CELITE, com as
seguintes características:

- Acabamento cromado;
- Com bitola apropriada para cada caso.

1. Serão instalados nos seguintes locais:
- Boxes de banho (chuveiros) – bitola de ¾”

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-HO da ORIENTE ou similar  de
mesma  qualidade,  tais  como  DECA,  DOCOL,  CELITE  e  FABRIMAR,  com  as  seguintes
características:

- Modelo ABNT;
- Bruto;
- Volante anatômico;
- 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 SIAE.

1. Serão instalados nos seguintes locais:
- Caixa d’água.

C. 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 SIAE.

1. Serão instalados nos seguintes locais:

- Demais ramais não citados no item A anterior.

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

- Bacias sanitárias;
- Mictórios e chuveiros;
- Cubas dos laboratórios;
- Lavatórios, bebedouros e cubas da Cozinha e da Copa.

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;
- Lavatórios embutidos em bancadas;

05.01.518 – Chuveiro

A. Serão instalados novos chuveiros elétricos completos, LORENZETTI ADVANCED TURBO, ou
similar, com as seguintes características:

- Cor BRANCA;
- Regulagem para duas temperaturas de aquecimento;
- Duchinha auxiliar;
- Suportes para fixação da mangueira na parede, de náilon ou plástico.

1. Serão instaladas nos seguintes locais:
- Boxes de banho indicados em Planta Baixa.

B. Serão  instaladas  novas  duchas  manuais,  da  LORENZETTI,  modelo  FUTURA ou similar  de
mesma  qualidade,  tais  como  DECA,  DOCOL,  FABRIMAR  e  CELITE,  com  as  seguintes
características:

- Ducha na cor BRANCA;
- Tubo de ligação flexível;
- Suportes para fixação da duchinha na parede.

1. Serão instaladas nos chuveiros dos banheiros acessíveis nos seguintes locais:
- Banheiro Acessível Infantil Sala Psicomotricidade;

- Banheiro Acessível Infantil Estimulação Precoce;

- Banheiro Acessível Adulto Estimulação Precoce;

- Banheiro Acessível Alunos – Masculino e Feminino;

- Banheiro Acessível Piscina.

05.01.519 – Válvula de Descarga

A. A altura das válvulas de descarga, em relação ao piso, será de:



- Sanitários de uso infantil: 85 cm;
- Demais sanitários: 1,00 m.

B. Serão  instaladas  novas  válvulas  de  descarga  com duplo  acionamento,  da  DECA,  modelo
HYDRA DUO, código 2545.C ou similar de mesma qualidade, tais como CELITE, DOCOL e
FABRIMAR, com as seguintes características:

- Botão de acionamento;

- Acabamento cromado;

- Com registro;

- Bitola de 1 ½”.

1. Serão instaladas em todas as bacias sanitárias de uso convencional.

C. Serão instaladas  novas válvulas  de descarga,  da DECA, modelo HYDRO ECO CONFORTO,
código 2545.C ou similar de mesma qualidade, tais como CELITE, DOCOL e FABRIMAR, com
as seguintes características:

- Alavanca de acionamento;
- Acabamento cromado;
- Com registro;
- Bitola de 1 ½”.

1. Serão instaladas em todas as bacias sanitárias de uso por pessoa com deficiência.

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;
- Lavatórios embutidos em bancadas;

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”.

1. Serão instalados nos aparelhos:
- Lavatório individual
- Lavatório embutido em bancada



05.01.600 – EQUIPAMENTOS

05.01.601 – Bomba Hidráulica com Acionador

A. O recalque do reservatório inferior para a caixa d’água superior será feito por novo conjunto
de eletrobombas, composto por 02 bombas, com as seguintes características:

- Centrífugas;
- Multi-estágio horizontal;
- De fabricação JACUZZI, série MA, ou similar;
- Com vazão e potência especificadas no projeto de Instalações de Água Fria

fornecido pela COINF.

B. As  bombas  serão  assentadas  sobre  base  anti-vibratória,  constituída  por  assentamento
elástico e regulável

C. As sucções e recalques disporão de registros de gaveta para manobras e na sua execução só
será permitido o uso de curvas longas ou “TÊS” de 45 graus.

D. O conjunto de bombas será dotado por um sistema automático de quadro-comando.

E. O quadro deverá ser instalado em abrigo executado conforme detalhe em anexo ou sob o
castelo d’água, desde que abrigado.

F. As  bombas  serão  acionadas  ou  desligadas  automaticamente,  conforme  dispositivo
especificado no item 05.01.603, devendo possuir também controle manual.

05.01.603 – Chave de Bóia (bóia automática)

A. Será  instalada,  nos  reservatórios  de  água  inferior  e  superior,  bóia  automática  com  as
seguintes características:

- Para  acionamento  ou  desligamento  automático  do  conjunto  de  bombas
hidráulicas especificado no item 05.01.601;

- Contato de nível;
- Controle de mercúrio reversível;
- Guia de regulagem. 

05.01.608 – Filtro Geral

A. Será instalado a partir da caixa d’água, com registro de gaveta exclusivo, devendo alimentar
exclusivamente os ramais de:

- Cozinhas;
- Copas;
- Bebedouros;
- Lavatórios coletivos;
- Lavatórios de bancadas.

1. Será instalado em:
- Abrigo – AF, a ser construído conforme detalhe em anexo;
- Sob o castelo d’água.

B. O filtro geral possuirá as seguintes características:

1. Sistema de filtragem natural composto, conforme a capacidade de filtragem, por:
 Camadas de quartzo de diferentes granulometrias;
 01 camada de carvão.

2. Corpo  confeccionado  em  aço  inoxidável  chapa  nº  304  AISI  polido,  da  marca
FILTRALI ou similar de mesma qualidade.

3. Capacidade de filtragem de:

 1.000 litros/hora – modelo RE – 06 camadas de quartzo
 3.000 litros/hora – modelo MU – 08 camadas de quartzo.



 5.000 litros/hora – modelo MU – 08 camadas de quartzo

C. Caso a pressão da água seja inferior  a 04 kg/cm²,  a Contratada deverá instalar  válvula
reguladora de pressão, para que esta seja mantida entre 3 e 4 kg/cm²,

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. No caso de reforma, todo o sistema de esgoto existente será totalmente substituído, sendo
executado um novo, conforme projeto fornecido pela COINF e as presentes especificações.

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

D. 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:

a) Nos locais onde não existir rede pública e houver projeto para sua futura execução:

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;

b) Nos locais onde não existir rede pública nem previsão para sua futura execução:

1. Obra inicial – Executar o sistema fossa séptica/sumidouro;

2. Reforma  e/ou  ampliação  –  Caso  o  projeto  fornecido  pela  COINF  determine  a
construção  de  um  novo  sistema,  a  Contratada  deverá  executá-lo,  aterrando
posteriormente o antigo.

c) Nos locais onde houver rede pública:

1. Executar a ligação do sistema da escola com o coletor público.

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.

05.04.800 – ACESSÓRIOS

05.04.801 – Caixa Sifonada com Grelha

A. Serão instaladas caixas sifonadas em PVC com grelha metálica cromada, da TIGRE ou similar
de mesma qualidade, com as dimensões:

a) 100 x 150 x 50 mm: boxes de banho;

b) 150 x 200 x 75 mm: após o tanque de argila – TA e todos os demais locais.

B. As caixas sifonadas, exceto as dos boxes de banho, serão providas de guias em arame liso
galvanizado.

05.04.804 - Grelhas ou Grades
A. Todas as grelhas das caixas sifonadas serão metálicas e cromadas.
B. A Copa deverá possuir caixa sifonada. A grelha deverá possuir dispositivo que permita o seu

fechamento.  

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.

C. As caixas de torneira de jardim serão executadas idênticas às caixas de passagem, exceto a
tampa, conforme detalhe em anexo.



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;

D. No objeto de reforma a Contratada deverá:
a) Substituir toda a instalação existente por outra nova, incluindo elementos construtivos,

tais como abrigo de caixa de entrada (padrão CEB), caixas de passagem em alvenaria,
etc.

b) Executar as novas instalações:
- Aparentes, em paredes de alvenaria em tijolos laminados;
- Embutidas, em paredes de alvenaria com revestimento.

c) Remover todos os cabos e fiação elétricos, dutados ou não, mais tomadas, campainhas,
interruptores etc.

d) Remover  todos  os  elementos  a  seguir,  observando  o  disposto  no  item  04.01.000
subitem A:
1. Eletrodutos aparentes ou sobre forros e lajes;
2. Caixas de passagem metálicas aparentes;
3. Quadros de distribuição sobrepostos em paredes;
4. Tampa dos quadros parciais embutidos.

e) Vedar os elementos embutidos:

1. Quadros parciais, embutidos, após remoção da tampa, com chapa metálica n 18,
fixada à parede através de parafusos e buchas, pintada conforme item 04.01.564;

2. Caixas de passagem metálicas, interruptores, de tomadas, campainha, etc, com
tampa cega de plástico, cor Creme, da PIAL ou similar de mesma qualidade.

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

A. Será  de  inteira  responsabilidade  da  empresa  Contratada  executar  a  ligação  definitiva  de
energia à escola, sejam quais forem as exigências da CEB, em alta (subestação) ou baixa
tensão.

B. Caberá à Contratada tomar todas as providências e executar todos os serviços necessários à
compatibilização da rede pública com a demanda calculada da escola.

C. Será construído novo abrigo para a caixa de medição conforme padrão da concessionária
local.

D. O abrigo da caixa de medição existente será demolido.

E. Considerar  que  a  rede  de  entrada,  em  média  ou  alta  tensão,  será  preferencialmente
subterrânea, sendo aérea apenas por determinação da concessionária local.



F. A ligação entre a cabine de medição e o quadro geral de distribuição deverá ser feita com
cabo de alimentação subterrâneo e tubulação tipo THV.

06.01.107 - Hastes para Aterramento

A. A tubulação, os acessórios e os equipamentos deverão constituir um conjunto eletricamente
contínuo, ligado efetiva e permanentemente à terra em ponto tão próximo quanto possível da
entrada do ramal de serviço.

B. Todos os quadros parciais e geral e estrutura metálica deverão ser aterrados.

C. O aterramento da estrutura metálica deverá ser feito:
a) Isoladamente para cada bloco;

b) Com as barras posicionadas próximo às extremidades diagonalmente opostas de cada
bloco.

D. Aterramento:
a) Do quadro de distribuição e seus circuitos:

- Com resistência <= 10 ômega.

b) Das tomadas:

- Cabo de cobre contínuo, instalado ao longo das eletrocalhas, diâmetro = 0,5
cm, interligando o 3o pino das tomadas com as hastes de aterramento.

E. As hastes serão COPPERWELD, com as características:

- 03 hastes de cobre;

- Mínimo de 3/8” x 3,00 m;

- Em triângulo ou linha, distanciadas em 2 m;

- Com 10 cm expostos, para medição e conexão dos cabos;

- Fincadas  em caixa  exclusiva  de  alvenaria  rebocada,  com  tampa  de  ferro
removível, medindo, internamente, 30 x 30 cm, devendo permitir a medição.

F. Interligação das hastes:

- Cordoalha de cobre com diâmetro >= 10 mm;

- Conectores apropriados.

G. O condutor ligado à terra deverá atender as seguintes solicitações:

a) Ser de cobre ou outro material resistente à corrosão e com resistência ôhmica não
superior à correspondente dos condutores de cobre;

b) Possuir seção mínima de 4 mm2;
c) Não ter ligação alguma com o sistema de terra do pára-raios.

H. Os  quadros  de  distribuição  dos  circuitos  para  alimentação  de  computadores  possuirão
aterramento exclusivo, inclusive os localizados nas dependências administrativas.

06.01.300 - REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO

06.01.301 - Quadro Geral de Baixa Tensão

A. Será fornecido e instalado quadro completo com barramento e acessórios de fixação, marca
SEMAR, ELETROMAR e ESFERA ou similar.

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 20, se embutidos;
 N 16, se de sobrepor (castelo d’água e circuitos de computadores).

- 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  frontal  em  acrílico  liso  incolor,  com  dimensões  que
permitam a visualização e proteção frontal  total  de todos os disjuntores e
barramento;

- Identificação dos vãos destinados aos disjuntores pelo setor/equipamento a
que alimentam, conforme a seguir:

 Em folha de papel CONTACT aderente, transparente, colado sobre texto
datilografado;

 A folha será fixada na face externa da placa de proteção dos disjuntores,
cobrindo-a totalmente.

- Vedação dos vãos destinados aos disjuntores, não utilizados. 

b) Possuirão quadros de distribuição exclusivos:
 Circuitos de iluminação externa (postes);
 Circuitos de iluminação da quadra de esportes;
 Circuitos de alimentação de bombas (de sobrepor);
 Circuitos  de  alimentação  de  computadores  (de  sobrepor  -  com

aterramento em separado).

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

d) As tomadas com potência superior a 1.500 W deverão possuir circuito exclusivo;

e) Todos os quadros citados serão localizados conforme indicação no projeto fornecido
pela COINF.

B. QUADROS DE ACIONAMENTO

a) Possuirão quadros de acionamento exclusivo, com as respectivas localizações:

- Iluminação da quadra de esportes: a ser definida juntamente com o Executor
e autor do projeto de arquitetura;

- Iluminação das circulações externas: próximo ao WC de servidores masculino;

- Alimentação de bombas: sob o castelo d’água (de sobrepor);

- Alimentação de aparelhos de ar condicionado: a ser definida juntamente com
o Executor e autor do projeto de Arquitetura.

b) Os quadros-comando das bombas possuirão dispositivo  de proteção contra  falta  de
fase.

c) Os  quadros  de  acionamento  de  iluminação  externa  e  equipamentos  conterão
interruptores e possuirão as seguintes características:

- Confeccionados em chapa galvanizada, com tamanho compatível com o nº de
contactores instalados;

- Pintados eletrostaticamente;

- Tampa  de  abrir  e  chave  ou  dispositivo  para  cadeado,  sendo  o  cadeado
também fornecido, da marca PAPAIZ ou similar, modelo CR-1 de ¾”;

- Placa de proteção dos interruptores em acrílico liso incolor;

- Vãos destinados aos interruptores não utilizados serão vedados com chapa
acrílica ou metálica.

d) Os  interruptores  serão  identificados  pelo  setor/equipamento  a  que  alimentam,
conforme a seguir:



- Em  folha  de  papel  CONTACT  aderente,  transparente,  colada  sobre  texto
datilografado;

- A  folha  será  fixada  na  face  externa  da  placa  de  proteção  dos
contactores/botoeiras, cobrindo-a totalmente.

C. Deverá ser prevista instalação elétrica trifásica exclusiva para a instalação da plataforma de
elevação (elevador) prevista no item 07.01.000.

06.01.304 – Eletroduto

A. Os eletrodutos embutidos serão em PVC rígido rosqueável. Cada trecho deverá ter rosca nas
duas extremidades.

B. Os eletrodutos aparentes serão 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. Os  eletrodutos,  nas  juntas  de  dilatação,  deverão  ser  seccionados  e  ligados  através  de
conector flexível.

H. Todos os eletrodutos,  antes da enfiação,  deverão ser  limpos  com a passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina e secos com estopa.

I. ALIMENTAÇÃO DOS COMPUTADORES
a) As  eletrocalhas  destinadas  à  alimentação  dos  computadores  serão  exclusivas  e

independentes das demais instalações elétricas;
b) 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, com as seguintes características:

- Fornecidos pelo mesmo fabricante, da marca MARVITEC, ou similar;

- Aparentes,  fixados  à parede através de parafusos e buchas  de náilon,  na
altura de 50 cm em relação ao piso;

- Em chapa de aço com galvanização eletrolítica;

- Eletrocalhas empregadas nas instalações internas às dependências e na sua
interligação:

 Com seção transversal total mínima de 9 cm2, compatível com o
número de condutores;

 Tampa aparafusada.

- Caixas de tomadas/passagem com as características:
 Disjuntor exclusivo;
 Tampa basculante metálica;
 Capacidade para acolher 03 tomadas do tipo:

 De 25 A;
 02 pinos + terra;
 Padrão NEMA SP.

c) Os  eletrodutos  e  tomadas  de  alimentação  dos  computadores  existentes  serão
restaurados mantendo o mesmo padrão;

a. Se não forem passíveis de recuperação serão substituídos conforme as presentes
especificações.

d) O  sistema,  na  interligação  dos  blocos,  será  composto  por  eletrodutos  e  caixas  de
passagem, instalados no piso, com as seguintes características;



- ELETRODUTOS

 Em PVC rígido rosqueável;

 Com  diâmetro  mínimo  de  2”,  compatível  com  o  cabeamento  dos
computadores a que irá servir.

- CAIXAS DE PASSAGEM

 Idênticas às especificações no item 06.10.300.

06.01.305 – Cabos e Fios (Condutores)

A. No caso de reforma a Contratada deverá remover todos os cabos e fios elétricos existentes,
dutados  ou  não,  substituí-los  por  novos  e  dutá-los  convenientemente,  incluindo  os  de
alimentação de ventiladores, circuladores de ar e demais acessórios e equipamentos eletro-
eletrônicos existentes na escola.

B. 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.

C. Todos  os  condutores  que  passarem  pelo  piso  deverão  ser  SINTENAX,  ou  similar  com
isolamento para 1.000V, em PVC/80.

D. 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

E. 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 e botão de sirene: 1,10 m;
- Tomadas baixas: 0,50 m;
- Tomadas altas: 2,20 m;
- Tomadas médias (inclusive sobre as bancadas): 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. EMBUTIDAS



a) Serão em chapa metálica nº 16, estampadas e esmaltadas à quente, chumbadas na
parede;

b) Possuirão olhais para receber eletrodutos rígidos, os quais  serão fixados através de
buchas, arruelas ou roscas;

c) Só serão retirados os olhais que receberão eletrodutos;

d) As caixas deverão facear o revestimento, niveladas e aprumadas, de maneira a garantir
a perfeita fixação de tomadas, interruptores e placa de acabamento.

F. 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, isto é, de passagem, de
tomadas, interruptores, etc.

G. PARA ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADORES

a) Serão  empregadas  as  caixas  de  passagem/tomadas  pertencentes  ao  sistema
especificado no item 06.01.304 subitem I;

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.

C. Circuitos de alimentação dos computadores:

a) Cada caixa de tomada possuirá disjuntor exclusivo.

06.01.400 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS

A. No caso de reforma, com ou sem ampliação, serão executados os serviços:

a) Recuperação e/ou reposição das luminárias existentes nas circulações externas, tipo
blindada, com a utilização dos mesmos materiais originais, tais como grades, globos etc
e substituição das lâmpadas por outras com tamanho compatíveis com as luminárias,
conforme especificado no item 06.01.402 subitem A.

b) Reposição das luminárias em falta, nas dependências existentes, tipo calha, por outras
especificadas no item 06.01.401 subitem B.

c) Recuperação de todas as luminárias existentes, tipo calha, através da sua pintura com
esmalte sintético fosco, cor branca.

d) Substituição  e/ou reposição dos  elementos  danificados  e/ou em falta,  em todas  as
luminárias  existentes  do  tipo  calha,  tais  como  lâmpadas,  soquetes,  reatores,  etc.,
conforme as presentes especificações.

e) Recuperação das luminárias de todos os postes de iluminação externa existentes, com
a  utilização  de  mesmos  materiais  originais,  tais  como  grades,  globos,  lâmpadas,
reatores, células fotoelétricas etc.

f) Reposição das luminárias em falta ou danificadas, nos postes de iluminação externa
existentes de 7 a 10 m, conforme especificado no item 06.01.401 subitem C.

g) Reposição das luminárias em falta ou danificadas, nos postes de iluminação da quadra
de esportes existentes, conforme especificado no item 06.01.401 subitem D.

h) Instalação,  nos postes de iluminação externa e na luminária  de sinalização sobre a
caixa d’água, de células fotoelétricas conforme especificado no item 06.01.401.



06.01.401 – Luminárias

A. Serão instaladas luminárias da REEME, série TE, modelo TE-22 ou similar, com as seguintes
características:

- Tipo arandela blindada;
- Em 45 graus;
- À prova de tempo, gases, vapores e pós;
- Com corpo e grade de proteção em alumínio fundido, rosqueada;
- Globo em vidro alcalino, rosqueado, com vedação de borracha;
- Com dimensões e soquete compatíveis com a lâmpada compacta eletrônica de

20 W.

a) Serão instaladas nos seguintes locais:

1. Circulações externas;
2. Pátio coberto;
3. Passarelas de ligação;
4. Compartimento de bombas, sob a caixa d’água;
5. Outros locais, conforme indicação na Planta Baixa.

B. Serão  instaladas  luminárias  da  INDELPA  ou  similar  modelo  OCT  569,  com as  seguintes
características:

- Tipo calha;
- De embutir na laje;
- Corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente com tinta epoxi, na cor

BRANCA;
- Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante com 99,85 % de pureza;
- Soquetes de engate rápido com rotor de segurança;
- Guias para fixação da fiação;
- Para duas lâmpadas fluorescentes de 36 W;
- Dispositivo para reator com acesso pela face inferior da luminária, localizado

em sua cabeceira.

a) Serão instaladas nos seguintes locais, com o número de luminárias determinado, para
cada dependência, conforme projeto fornecido pela SIAE.

b) Quando da execução da laje deverá ser previsto o nicho necessário à instalação da
luminária.

C. Serão  instaladas  luminárias  da  INDELPA ou similar,  modelo  OCT 369,  com as  seguintes
características:

- Tipo calha;
- De sobrepor;
- Corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente com tinta epoxi, na cor

BRANCA;
- Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante com 99,85 % de pureza;
- Soquetes de engate rápido com rotor de segurança;
- Guias para fixação da fiação;
- Para duas lâmpadas fluorescentes de 36 W;
- Dispositivo para reator com acesso pela face inferior da luminária, localizado

em sua cabeceira.

a) Serão instaladas nas dependências internas, com o número de luminárias determinado,
para cada dependência, conforme projeto fornecido pela SIAE.

D. Nos postes de iluminação externa, conforme Planta de Locação serão instaladas luminárias da
REEME ou similar, série ZE, modelo ZE-147, com as seguintes características:

- Tipo fechada;
- Corpo e tampa em liga de alumínio fundido;
- Pintura cor CINZA MARTELADO;
- Com alojamento para equipamento elétrico;
- Refrator prismático de vidro boro-silicato;
- Refletor estampado em chapa de alumínio anodizado;



- Soquete de porcelana rosca E-40;
- Dispositivo,  original  do  fabricante  da  luminária,  para  instalação  de  célula

fotoelétrica.

E. Nos postes de iluminação da quadra de esportes serão instalados, em cada um, 02 projetores
da REEME ou similar modelo MA-331/2, com as seguintes características:

- Tipo fechado;
- Corpo em chapa de alumínio;
- Pintura na cor cinza martelado;
- Refletor em chapa de alumínio REFLETAL escamado;
- Lente plana de cristal  temperado,  fixada ao corpo através de parafusos e

junta de vedação;
- Suporte  de  fixação  em chapa  de  aço  galvanizado  que  permita  regulagem

vertical e horizontal;
- Soquete de porcelana rosca E-40;
- Dispositivo,  original  do  fabricante  da  luminária,  para  instalação  de  célula

fotoelétrica.

F. No mastro sobre a caixa d’água será instalada luminária sinalizadora de obstáculo, com as
seguintes características:

- Globo de cristal cor rubi, rosqueado;
- Vedação contra penetração de umidade;
- Para 02 (duas) lâmpadas incandescentes de 60 W;
- Dispositivo para instalação de célula fotoelétrica.

G. Serão instaladas células fotoelétricas com as seguintes características:

- Dispositivo  para  acionamento  automático  ao  anoitecer  e  desligamento  ao
amanhecer.

1. As células fotoelétricas serão instaladas nos seguintes locais:
- Luminárias dos postes de iluminação externa;
- Luminária sinalizadora de obstáculo localizada sobre o castelo d’água.

06.01.402 – Lâmpadas

A. Em cada luminária do tipo blindada será instalada lâmpada fluorescente compacta eletrônica
(com reator embutido), de 20 W, da OSRAM ou similar.

B. Em cada luminária tipo calha serão instaladas, 02 (duas) lâmpadas fluorescentes de 36 W.

C. Em cada luminária  dos postes de iluminação externa, com 7 m de altura,  será instalada
lâmpada de vapor de sódio de 250 W.

D. Em cada luminária dos postes de iluminação externa, com 10 m de altura, será instalada
lâmpada de vapor de sódio de 400 W.

E. Em cada refletor dos postes de iluminação da quadra de esportes será instalada lâmpada de
vapor metálico de 400 W.

F. Na luminária sinalizadora, localizada no castelo d’água, serão instaladas 02 (duas) lâmpadas
incandescentes de 60 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, nas Salas de Aula;



- 1,50 m de altura, nas demais dependências;

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

- Postes de iluminação externa;
- Postes de iluminação da quadra de esportes;
- Circulações externas;
- Bombas;
- Aparelhos de ar condicionado etc.

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  bi  e  tripolares,  excluindo-se  as  pertencentes  à  rede  de  alimentação  de
computadores, serão distribuídas conforme projeto fornecido pela SIAE, devendo possuir as
características:

- Tipo MAGNUS;
- Redonda;
- Fosforescente.

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

C. As tomadas de chuveiros elétricos serão de 4.400 W.

D. As tomadas para alimentação de computadores serão:
 De 25 A;
 02 pinos + terra;
 Padrão NEMA SP.
 Serão instaladas 03 tomadas em cada caixa.

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

F. As tomadas com potência superior a 1.500 W deverão possuir circuito exclusivo.

G. 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.

06.01.500 – ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(PCDA)

A. As instalações do Sistema de Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas serão
executadas conforme as normas da ABNT, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
recomendações do fabricante, projeto fornecido pela COINF e as presentes especificações.

B. No caso de reforma, com ou sem ampliação, deverão ser executados os serviços previstos
em projeto.

a) Caso o captor existente seja do tipo radioativo, este será substituído por outro do tipo
FRANKLIN, devendo a Contratada executar os serviços necessários à recuperação e/ou
adequação do sistema à legislação vigente.

b) Para a execução do item a anterior, a Contratada deverá consultar a CNEN – Comissão
Nacional  Energia Nuclear, com vistas a atender às normas de operacionalização da
substituição e destino final do material radioativo, devendo tomar todas as medidas de
segurança recomendadas e recolher o citado material para o local indicado.



C. O  aterramento  dos  pára-raios  será  independente  dos  demais  aterramentos  (instalações
elétricas e estrutura metálica).

06.01.501 – Captor

A. Será  instalado  pára-raios  do  tipo  FRANKLIN,  em  latão  cromado  ou  aço  inoxidável,
observando-se as normas NBR-5419 e NBR-5410 da ABNT e recomendações do fabricante.

B. O  pára-raios  será  instalado  em  haste  de  cobre,  sobre  torres  metálicas,  sendo  também
permitida a sua fixação em castelo d’água.

C. No castelo d’água a haste deverá ser fixada à estrutura através de suportes e parafusos
metálicos de boa condutividade e buchas.

06.01.503 – Isoladores

A. O cabo de descida será isolado das partes não condutoras da superfície de fixação, por meio
de anéis de porcelana, devendo manter, daquelas, uma distância mínima de 10 cm, fixados
com espaçamento máximo de 1,50 m.

06.01.504 – Cabos de Descida

A. Será de cobre nu, do tipo cordoalha, com seção mínima de 70 mm².

06.01.505 – Protetores contra Ação Mecânica

A. A cordoalha de descida será protegida (dutada) por duto de PVC rígido de 2” no trecho que
vai do solo até a altura de 3,00 m.

06.01.506 – Eletrodo de Terra

A. As hastes de aterramento serão de cobre nu,  com diâmetro e comprimento mínimos de,
respectivamente, 5/8” e 2,40 m.

B. Todas as conexões serão soldadas,  com capacidade  de condução  de corrente  igual  à  do
condutor e resistente a ação do tempo.

C. As hastes serão fincadas em caixas pré-moldadas, de concreto, com tampa removível em
concreto, medindo internamente, 30 x 30 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 e eletrônicas serão executadas
conforme a seguir:

a) Em alvenaria;
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

08.01.000 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

A. O  Sistema  de  Proteção,  Prevenção  e  Combate  a  Incêndio,  deverá  ser  executado
rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, regulamentos do Corpo de Bombeiros
Militar  do  DF  para  cada  classificação  de  risco  e  natureza  do  fogo,  conforme  o  projeto
fornecido pela COINF e as presentes especificações.

B. No  caso  de  reforma,  o  sistema  existente  deverá  ser  submetido  a  todos  os  serviços  de
complementação e adequação necessários ao cumprimento da legislação vigente.

C. Para a execução dos citados serviços serão empregados materiais e técnicas que satisfaçam
às exigências e recomendações da ABNT e do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

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

E. Serão instalados os preventivos contra incêndio conforme cada tipo de edificação:
- Portáteis

 Para área construída de até 1.200 m²;

- Fixos e portáteis

 Para área construída superior a 1.200 m² e/ou

 Com  altura  equivalente  a  03  pavimentos,  em  relação  ao  nível  do
logradouro público.

F. As instalações de água para o Sistema de Combate a Incêndio  serão independentes das
demais instalações de água.

08.01.100 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO

A. Toda a tubulação será instalada em local que impeça a sua danificação acidental, devendo
propiciar fácil e rápido acesso para eventuais reparos;

a) Tubulação de distribuição (para alimentação dos hidrantes):

- Aparente ou embutida;

- Será  em  aço  galvanizado  P-EB-182  da  ABNT,  com  resistência  mínima  à
pressão de 18 Kgf/cm²;

- Com diâmetro nominal mínimo de 50 ou 63 mm;

- Pressão d’água nos hidrantes (linha de mangueiras) será no mínimo de 1 Kgf/
cm² (10 mca) e no máximo de 4 Kgf/cm² (40 mca);

b) Tubulação de saída:

- Instalada no fundo do reservatório de água superior;

- Aparente;

- Dotada de válvula de retenção e registro de gaveta hidráulico;

- Com diâmetro mínimo de 75 mm;



- Vazão mínima na saída dos esguichos conforme o tipo de risco:

A 140 l / min
B1 220 l / min
B2 300 l / min
C1 500 l / min
C2 705 l / min.

a) Nos trechos aparentes,  pintada com 02 demãos em esmalte  sintético  brilhante  cor
VERMELHO.

08.01.500 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

08.01.501 – Mangueira para Incêndio

A. As mangueiras possuirão as características:
a) Diâmetros internos mínimos de 38 e 63 mm, determinados conforme a classe e risco de

incêndio;
b) Flexíveis, de fibra de náilon, revestidas internamente de borracha;

c) Capacidade de suportar a pressão de, no mínimo, 20 Kgf/cm²;
d) Dotada de junta “STORZ”;

e) Seções de, no máximo, 15 m de comprimento;
f) Para raio de cobertura acima de 20 m, dotadas de esguicho de jato regulável.

08.01.510 – Válvula de Retenção

A. Serão instalados válvula de retenção e registro de gaveta hidráulico na tubulação de saída da
caixa d’água, logo abaixo de seu fundo.

08.01.511 – Hidrantes

A. Os hidrantes possuirão as seguintes características:

a) Do tipo gaveta ou globo, de 2 1/2”;
b) Esguicho regulável nos locais:

- Sala de Múltiplo Uso (Auditório).

c) Com junta “STORZ” de 38 ou 63 mm para instalação da linha de mangueiras;
d) Dotados dos acessórios mínimos:

1. Mangueira de incêndio;

2. Esguicho.

e) Localização
1. Em local visível;
2. Em local em que não possam ser bloqueados pelo fogo;
3. Distanciados entre si em, no máximo, 30 m;
4. Mínimo de 01 hidrante por pavimento;
5. Instalados à altura de 1,50 m, medindo do eixo do registro até o piso.

08.01.516 – Abrigo para Mangueiras

A. Os abrigos para mangueiras e hidrantes serão executados conforme a seguir:

a) Semi-embutidos nas paredes;
b) Metálicos;

c) Dimensões mínimas (conforme dimensões da mangueira) de:
1. Altura: 70 cm;
2. Largura: 50 cm;
3. Profundidade: 20 cm.



d) Com porta:

1. Metálica;
2. Com ventilação;

3. Com visor de vidro liso incolor e transparente, de 3 mm;
4. Sem fechadura ou cadeado;

5. Moldura metálica, pintada em esmalte sintético brilhante na cor VERMELHO;
6. Com pictograma conforme NBR 13434-2.

08.01.517 – Extintor Portátil

A. O  prédio  escolar,  mesmo  que  dotado  de  outro  sistema  de  prevenção,  será  provido  de
Preventivos por Extintores, portáteis ou sobre rodas.

B. Os extintores portáteis serão em pelo menos 50% do número total de unidades extintoras
exigidos na edificação.

C. Os extintores possuirão as características:

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

1. Classe A: comum;
2. Classe B: líquidos inflamáveis (central de gás e cozinha);
3. Classe C elétricas (casa de bombas);
4. Classe B e C (laboratórios de física, química e ciências).

b) Localização:

1. Em local protegido contra intempéries e danos físicos;
2. Em local visível e de fácil acesso;
3. Parte superior a 1,70 m do piso;
4. Na Central de Gás e casa de bombas:

- Do lado externo;
- À distância máxima de 10 m.

a) Com a identificação do fabricante;
b) Com etiqueta plástica adesiva com a identificação da escola:

- Nome do estabelecimento;
- Endereço do estabelecimento.

c) Com selo de marca de vistoria ou inspeção;
d) Com data de vigência;

e) Devidamente lacrados;
f) Os locais destinados aos extintores serão sinalizados conforma a NBR 13434-2.

08.01.526 – Bombas de Pressurização

A. Para pressurização do sistema, caso seja necessário, deverão ser instalados:
a)  BOMBAS

- Quantidade mínima de 02 unidades (principal e reserva) idênticas;

- Com  capacidade  de  pressurização  do  sistema  conforme  a  pressão
demandada;

- Alimentação elétrica independente da rede da escola;

- Acionamento manual e automático;

- Com dreno para teste de funcionamento.

b) Derivação  (by-pass)  na  saída  de  alimentação  dos  hidrantes,  para  possibilitar  o
funcionamento do sistema por gravidade.



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:

1. Sanitários;
2. De iluminação;
3. Bombas etc.

B. Serão submetidos a teste de estanqueidade pelo período mínimo de 72 horas:

a) Reservatórios de água;
b) Lajes;
c) Calhas;
d) Juntas de dilatação;
e) Demais elementos impermeabilizados.

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

a) Canaletas de águas pluviais;
b) Pisos de:

1. Circulações externas;
2. Pátio coberto;
3. Cozinha;
4. Área de serviço coberta;
5. Sanitários;
6. Boxes de banho.

D. 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. Revestimento Cerâmico e Azulejos

a) As superfícies em cerâmica e azulejos, antes da lavagem, serão submetidas à remoção
de respingos de tinta e outros resíduos.

b) As superfícies serão cuidadosamente lavadas com água e sabão.

C. Piso em Concreto Polido

a) As superfícies em concreto polido, antes da lavagem, serão submetidas à remoção de
respingos de tinta e outros resíduos.

b) As superfícies serão cuidadosamente lavadas com água e sabão, com a utilização de
máquina industrial.



c) Os pisos, após estarem completamente secos, serão encerados com pelo menos 03
demãos de cera incolor em pasta e lustrados, com enceradeira industrial, após cada
demão.

D. Piso em Concreto Camurçado
a) As superfícies em concreto camurçado serão varridas com vassouras de pelo e lavadas

com água e sabão.

E. Piso em Pedra

a) As superfícies em pedra serão lavadas com sabão e água com jato pressurizado.

F. Piso Vinílico

a) As superfícies  em piso vinílico,  antes da lavagem, serão submetidas  à remoção de
respingos de tinta e outros resíduos.

b) As superfícies serão cuidadosamente lavadas com água e sabão, com a utilização de
máquina industrial.

c) Os pisos, após estarem completamente secos, serão encerados com pelo menos 02
demãos de cera incolor em pasta e lustrados, com enceradeira industrial, após cada
demão.

G. Piso de Alta Resistência (tipo POLIDUR)

a) Os pisos tipo POLIDUR ou similar resinados serão encerados com 01 demão de cera
incolor em pasta e posteriormente lustrados,  com enceradeira industrial,  após cada
aplicação.

H. 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.

I. Revestimento em Laminado Melamínico
a) Os  revestimentos  em  laminado  melamínico  serão  submetidos  à  remoção  de  cola,

respingos de tinta etc, com a utilização de solvente.
b) Após a limpeza, serão lavados com bucha e sabão e secos com flanela.

J. 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.

K. Aparelhos Sanitários
a) A limpeza deverá ser feita com água e sabão, não sendo permitido o uso de soluções

com ácidos.

L. Ferragens, Esquadrias e Caixilhos

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

M. Remoção de Mato



a) A contratada deverá proceder à remoção de mato, através de capina e/ou roçado, nos
locais:
1. De todo o terreno;
2. Ao longo de todo o perímetro externo do muro/cerca, numa faixa com 5 m de

largura.

b) Todo o material deverá ser totalmente removido e transportado para local apropriado,
indicado pelo GDF.

N. 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.
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