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Normas Aplicaveis:

NBR 5356

NBR 12454 da ABNT

Normas da Concessionary

CODI/ANAEEL

BAIXA TENSAO

CABOS

Os cabos de baixa tensao serao de cobre unipolares tempera dura com isolagao em EPR

cobertura externa em PVC - 0,6/1kV, na bitola de #185mm2 para fases e neutro, e urn

condutor de #95mm2 para protegao, conforme memoria de calculo.

DISJUNTOR GERAL

Sera tripolar de 300A - 600V - Padrao Americano.

5- ATERRAMENTO

Sera instalado o sistema TN-S e a malha de aterramento a ser executada sera em cabos

de cobre nu 95mm2 tempera meio dura, e haste de terra Copperweld 2,40m x 5/8” e suas

conexoes entre cabo/haste e cabo/cabo serao feitas com soldas exotermicas.

As conexoes com as partes metalicas e equipamentos com a barra de terra serao atraves

de conectores e terminais de pressao.

O condutor neutro de baixa tensao, originado da rede da Concessionary, devera ser

interligado k malha de aterramento instalada na edificagao.

A barra de neutro e terra dos quadros gerais tambem serb interligada a malha de terra

acima descrita.

Em todas as ligagoes de eletrodutos as caixas de passagem, devera ser utilizadas buchas

e arruelas para perfeito acabamento e fixagao. As curvas acima serao do tipo pre-

fabricado. b/
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A resistencia maxima de aterramento devera ser de 10 ohms, devendo ser cravadas

tantas hastes quantas se fagam necessarias para tal. Esta medigao deverb ser efetuada

por meio de "Terrdmetro", por empresa qualificada, e seu laudo apresentado b

FISCALIZAQAO.

6- FASEAMENTO

Todas os cabos deverao ser intensificados nas cores.

Fase A - Vermelha

Fase B-Branca

Fase C-Marrom

Terra- Verde

Neutro - Azul claro

7- EQUIVALENCE

Considera-se equivalente o produto de outro fabricante, que apresente em relagao ao

indicado, as mesmas caracteristicas tecnicas, de desempenho, de acabamento,

produzidos com os mesmos materials basicos, e que esteja de acordo com as prescrigoes

normativas dos orgaos que regem o assunto. Entretanto fica a criterio do proprietary e da

projetista a aprovagao do produto proposto, que por escrito autorizara, a sua utilizagao

antes de sua aplicagao. A qualidade das instalagoes e condigao fundamental para garantir

a seguranga de funcionamento. Portanto e necessbrio nao permitir a utilizagao de

materials que possam comprometer esta seguranga.

8- DIREITOS E DEVERES DAS EMPREITEIRAS

Deverao fazer parte dos direitos e deveres das Empreiteiras das Instalagoes da Obra de

construgao, o fornecimento de:

&
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8.1 - MATERIAIS DE COMPLEMENTAQAO

Devera ser de responsabilidade da Empreiteira o fornecimento de materials

complementares para a correta execugao dos servigos, quer constem ou nao nos

desenhos, tais como: bragadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames,

material para vedagao, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes, brocas

e ponteiras.

8.2 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM

A Empreiteira devera fornecer todas as ferramentas, os equipamentos de montagem,

assim como a mao de obra qualificada para a instalagao e montagem das instalagoes,

necessarias a boa execugao dos servigos

Todas as ferramentas manual's deverao ser e ter boa qualidade e estar em otimo estado

de conservagao, atendendo as normas de seguranga e as exigencias dos servigos, bem

como ser em quantidade adequada.

Os equipamentos de oficinas e de bancadas deverao suprir todas as necessidades da

obra, sendo de boa qualidade e constarao basicamente de bancadas completas,

mÿquinas hidraulicas e manuais para curvar tubos, esmeril, furadeiras e serras

mec£nicas.

A manutengao, reposigao de pegas e partes de consumo dos equipamentos acima

expostos, deverao ser de unica e exclusiva responsabilidade da Empreiteira,

8.3 - PINTURA

A Empreiteira devera entregar todos os servigos de instalagoes, pintados nas cores

padronizadas por normas e padroes da ABNT. Estas Cores poderao ser avaliadas e

redefinidas a critdrio da proprietary.

4
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Todos os suportes a serem fabricados pela Empreiteira ou fornecidos por esta, deverao

ser protegidos com duas de maos de tinta anti corrosiva, antes da tintura de acabamento

final.

Perfilados, eletrocalhas, eletrodutos, bem como acessorios e fixagoes deverao receber

pintura de acabamento em duas demaos (a cor branca, tipo e/ou modelo de definigao pelo

proprietario), observando que os materiais com galvanizagao, deverao receber

previamente uma camada de supergalvite.

Tubos e conexoes galvanizadas deverao receber 2 demaos de acabamento (cor

padronizada) sobre camada de supergalvite.

Os suportes em geral, deverao receber acabamento final com tinta aluminio (ou cor

padronizada se necesscirio). Todos os suportes a serem fabricados pela Empreiteira ou

fornecidos por esta, deverao ser protegidos com uma demao de tinta anti-corrosiva antes

da pintura de acabamento final.

8.4 - TESTES DE ACEITAQAO

Os testes de aceitagao deverao ser definidos com os testes de funcionamento,

assegurando a mao de obra, os metodos empregados, os materiais e as instalagoes de

dos equipamentos em referenda estejam de acordo com as normas aplicaveis, com as

especificagoes dos servigos do projeto e instrugoes do fabricante.

A aceitagao final dependera das caracteristicas de desempenho determinadas por estes

testes, aldm dos testes operacionais para indicar se o equipamento executara as fungoes

para as quais for projetado.

8.5 APARELHOS E EQUIPAMENTOS.

Todos os aparelhos e equipamentos instalados serao experimentados na presenga do

representante do Proprietario.

A aceitagao dos servigos estara condicionada ao bom desempenho dos equipamentos

materiais aos ensaios exigidos.

e
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O instalador devera fornecer cat&logos tecnicos originais de todos os aparelhos e

equipamentos apos aprovagao do proprietary para facilitar a manutengao futura dos

mesmos. Nao serao aceitos copias dos catalogos.

8.6 - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel por todos os testes.

Os testes deverao ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiencia no tipo

de teste.

Todos os testes deverao ser feitos na presenga do Engenheiro da Fiscalizagao, e da

Empresa de Controle Tecnolbgico.

Todos os resultados de testes e inspegao, com completa informagao de todas as leituras

tomadas, deverao ser incluidos num relatorio para cada equipamento testado.

Todos os relatorios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por

pessoa acompanhante autorizada e aprovados pelo Engenheiro da Fiscalizagao, e da

Empresa de Controle Tecnolbgico.

No minimo duas copias dos relatbrios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalizagao,

no mbximo cinco dias apos o tbrmino de cada teste.

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de teste necessbrios, e serb

responsavel pela instalagao desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na

preparagao para os testes de aceitagao.

Todos os testes deverao ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo

Engenheiro da Fiscalizagao. Nenhum teste devera ser feito sem sua presenga.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou

manuseio do equipamento antes do teste.

Os representantes dos fabricantes deverao ser informados de todos os resultados dos

testes em seus equipamentos.
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9- ANEXO

1. MEMORIAL DE CALCULO

1.1. OBJETIVO

Descrever e apresentar os resultados dos calculos de demanda e dimensionamento do

cabo de alimentagao do QGBT da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Lauro

de Freitas - SECULT, pertencente ao consumidor Prefeitura Municipio de Lauro de

Freitas, situada na Estrada do Coco, Km 7, Portao, Lauro de Freitas - Estado da

Bahia.

1.2. PREMISSAS

a. Para o dimensionamento dos condutores serao utilizados os crit6rios de maxima

capacidade de condug&o de corrente e queda de tensao permissivel;

b. Para os alimentadores em Baixa Tensao, serao utilizados cabos com isolagao em

EPR e cobertura externa em PVC classe 5, temperatura de operagao 90 9C.

c. Foram consideradas como percentuais admissiveis de queda de tensao os

seguintes valores:

Alimentadores de motores e cargas estaticas em geral- 3%;

Alimentadores para iluminagao (entre subestagao e transformador de iluminagao) -

2%;

Ramais de iluminagao (entre paineis de iluminagao e a luminaria ou tomada mais

distante) -3%;

Alimentadores principais de subestagao e alimentadores de painbis em geral - 2%;

d. Os fatores de agrupamento utilizados foram obtidos a partir da tabela 42 da NBR-

5410, considerando para cada circuito o pior caso, ou seja, o fator de agrupamento

&
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adotado corresponde ao trecho do percurso do circuito com as condigoes mais

severas para os condutores.

e. Para cabos com isolagao em EPR, tem-se:

Temperatura maxima de curto-circuito (TF)=2509 C;

Temperatura maxima em servigo continuo (Ti)=90e C;

Temperatura maxima em sobrecarga (T)=130Q C;

f. Para cabos com isolagao em PVC, tem-se:

Temperatura maxima de curto-circuito (TF)=160Q C;

Temperatura maxima em servigo continuo (Ti)=70s C;

Temperatura maxima em sobrecarga (T)=100e C;

g. A temperatura ambiente considerada para instalagoes no solo sera de 30°C

indicando, desta forma, urn fator de corregao de temperatura de 0,89 para cabos

em PVC/PVC e de 0,93 para cabos em EPR/PVC para instalagoes no solo,

conforme tabela 32 da NBR-14039/2005 e tabela 40 da NBR 5410.

h. Para o dimensionamento dos condutores, foram utilizados como referenda os

catalogos de cabos da Prysmian - Cabos de Baixa Tensao (0,6/1kV, 3,6/6kV,

8,7/15kV).

i. Conforme 6.2.6.2 da NBR-5410, o condutor neutro deve possuir, no minimo, a

mesma segao que os condutores fase nos seguintes casos:

Em circuitos monofasicos e bifasicos;

Em circuitos trifasicos, quando a segao do condutor for igual ou inferior a

#25mm2;

iCOMPRAS/PMLF
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Caso a maxima corrente susceptivel de percorrer o neutro seja inferior k

capacidade de condugao de corrente correspondente a segao reduzida

do condutor neutro;

Quando o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes;

1.3. CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

1.3.1. DIMENSIONAMENTO PELA CAPACIDADE DE CONDUQAO CORRENTE

/
NI

dim F xF
a t

Onde:

Idim = corrente de dimensionamento;

IN = corrente nominal;

Fa = fator de agrupamento; (Ver item 1.2.6)

Ft = fator de temperatura. (Ver item 1.2.g)

1.3.2. DIMENSIONAMENTO PELA QUEDA DE TENSAO

AV
dV =

xL
N

Onde:

dV= queda de tensao unitciria em V/A . Km

AV= queda de tensao em V

L = comprimento do circuito em Km

IN = corrente nominal em A

i/
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1.3.3. CIRCUITO ALIMENTADOR ALIMENTADOR DO POSTO DE SAUDE

107,70 kVA-127/220V

282,63A

Potencia Demandada:

Corrente Demandada:

Comprimento do Cabo:

Mdtodo de Instalagao:

10m

“D" (conforme NBR-5410/2004)

a. Critdrio de dimensionamento pela Capacidade de Condugao de

Corrente:

b.
282,63

= 303,9 A
1,0x0,93

Segao minima: 3#185(185)mm2- 0,6/1kV

Icabo = 304A

c. Critdrio de dimensionamento pela Queda de Tensao:

220x0,02
dV = = 1,557V / AKm

282,63x0,01

Segao minima: 3#25(25)mm2 - 0,6/1kV

dVcabo = 1,5V/A.Km

d. Conclusao:

O cabo de, 3#185(185)[95]mm2- 0,6/1kV EPR/PVC atende aos critdrios de

Dimensionamento.
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1.4. CALCULO DE DEMANDA

CALCULO DEMANDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE LAURO DE FREITAS - SECULT

Demands pelo metodo da carga Instalada:

QUANT [CARGA _ POT. UNIT.| F.P | kVA | kW | OBS.

Iluminacao
4,29 4.0840 W 0,95Lampada Fluorescente Tubular102
0,13 0,1215 W 0,95Lampada Fluorascenle Compacta8

0,059 W 1.00 0,05L&mpada LED_
Lampadas LED (2x12) •Auditdrio

5
24 W 1,00 0,82 0,8234

2,81 2,8185 W 1,00Lampadas LED - AudilPrio33
8,09SOMA DAS CARGAS DE ILUMINAQAO

Tomadasde uso geral_
250 W 0,80 7,81 6,25Ccwtputador25
762 W 2.86 2,290.803 Impressora

0,80 1,11 0.89889 W1 Impressora

0.80 0.30 0.2480 WFngobar3
0.80140 W 0.18 0,14Ventilador1

90 W 0,80 0,34 0,27Bebedouro3
318 W 0,40 0.32Aparelho de Som 0,801

0.02Aparelho de Som 16 W 0.80 0.021

300 W 0,38Aparelho de Som 0.80 0.301

Geladeira Duple 345 Lilros1 380 W 0.80 0,48 0.38
Tomadas de uso geral - Auditorio4 100 w 0.80 0,50 0.40
Tomadas de uso geral - Auditorio6 600 W 0.80 4,50 3,60

SOMA DAS CARGAS DE TOMADAS TUG-

TOTAL ILUMINACAO*TUG:_
18,86

26,95

CARGAS COM FATOR DEMANDA 100% 20
CARGAS EXCEDENTES: 6,95

DEMANDA DAS CARGAS EXCEDENTES: 70% 4,86

DEMANDA DAS CARGAS DE ILUMINACAO E TOMADAS TUG: 24,86 LINHA "1"
Tomadas de uso espoclflco

Ar Condicionado - 8.0008TU 1.000 W 1.00 2,00 2,00 QNT AR COND:
2 Ar Condicionado - 9.000BTU 1.100 W 1.00 2,20 2,20 31
8 Ar Condicionado - 12.000BTU - dois do Auditorio 1.144 W 1.00 9,15 9.15
3 Ar Condicionado - 18.000BTU 1.672 W 1,00 5.02 5.02

Ar Condicionado •24.000BTU4 W2.552 1,00 10.21 10,21 Carga instalada:
1 Ar Condicionado - 30.000BTU 3.200 W 1.00 3.20 3.20 124.58
11 Ar Condicionado - 60.000BTU - AuditOrio 5.600 W 1,00 61.60 61,60

Mlcroondas1 1.250 W 1,00 1.25 1,25
1 Tomadas TUE •AuditOrio 3.000 W 0.80 3,75 3,00
2 Tomadas TUE - Auditorio 2.000 W 0,80 5.00 4,00

FATOR DE DEMANDA DAS CARGAS DE AR CONDICIONADO
FATOR DE DEMANDA DAS DEMAIS TOMADAS TUE:

78%
100%

DEMANDA DAS TOMADAS TUE: 82,83 LINHA "2"
Demanda total do QGBT (linha T + llnha "2") 107,70 kVA

CORRENTE: 282,63 A
DISJUNTOR: 300 A

CONFORME NORMA COELBA:

LIGAQAO TRIFASICA
CAIXA DE MEDIPAO: PAINEL PARA TC

Tralo: 112,5 kVA •Cabo: 3*185(185)|95] - 0.61kV

Eletroduto Embutido o4''

/ •
PCCLTuJioOt <r_

Manila Santos Santana
Engenheira Eletricista

CREA 050528512-6/BA
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUQAO

Este documento estabelece as normas especificas para a execugao dos servigos, e classificar

os materiais a serem empregados na execugao da implantag3o do padrao de entrada de

energia no Terminal de Turistico Abdias Nascimento e servigos complementares em Portao,

contratados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Bahia.

No caso de qualquer omissao por parte desta especificag3o, os servigos serao executados de

acordo com as normas da ABNT (Associageio Brasileira de Normas Tecnicas).

Todos os materiais serSo de primeira qualidade e inteiramente fornecidos pelo executante.

A mao de obra a empregar sera especializada sempre que preciso, devendo a executante

manter na obra engenheiro responsavel, mestre ou encarregado e funcionarios, visando o

bom andamento dos servigos.

Cabera a executante fornecer todas as ferramentas, maquinarios e equipamentos necessarios

para a execugao dos servigos contratados.

Ser3o impugnados pela fiscalizagao todos os trabalhos que nao satisfazerem as condigoes

contratuais, ficando a executante obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados,

correndo as despesas decorrentes destes servigos por sua conta.

Deve ficar claro que os casos de caracterizagao de materiais especificados que tiverem a

necessidade de substituigao por outros equivalentes, esta s6 podera ser feita com a previa

autorizagao da fiscalizagao.

2- ESPECIFICAQOES TECNICA DE MATERIAIS

Este memorial tern o objetivo de apresentar as especificagoes tecnicas, procedimentos

materiais, a serem adotados pela contratada.

e
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Vale informar que conforme o disposto no artigo 6°, inciso II, da Lei n° 8.666/93, considera-se

servipo: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a

Administrapao, tais como: demolipao, conserto, instalapao, montagem, operapao,

conservapao, reparapao, adaptap§o, manutenpao, transporte, locapao de bens, publicidade,

seguro ou trabalhos tecnicos profissionais.

Assim, e vedado a CONTRATADA alegar a caracterizapao de obra nos casos de servipos de

maiores proporpoes e de recomposip3o acessoria decorrente dos servipos executados, desde

que esteja caracterizado o estado de manutenpao.

2.1 - Servipos Preliminares

Os servipos preliminares sao aqueles destinados a dar inicio a execupao da obra. Podendo a

obra a iniciar-se, nao necessitar de todos os servipos que estao arrolados neste presente

termo.

Vale ressaltar que este memorial 6 urn documento norteador que a Contratada devera seguir,

no momento da realizapao dos servipos.

2.1.1 - Placa de Obra

Caso a obra contemple este servipo, ficara a criterio da fiscalizapao, apontar as intervenpoes

onde sera necesseirio o uso da placa de identificapao da obra, como tambem o seu modelo e

formato. Devera ser afixada em local de fecil visualizapao e de modo a nao interromper o

transito de operarios e materiais.

2.1.2 -Demolipao

A demolipSo obedecera ao disposto no croqui arquitetonico e planilha de quantitativos. Podera

ser manual, a remopao sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material

d y !
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demolido, a carga devera ser manual e/ou mecanica. Todo o material devera ser transportado

conforme destinagSo.

2.2 - Infraestrutura e Superestrutura

2.2.1 - Aterro/ Reaterro

0 aterro e reaterro devem ser observados e executados conforme os projetos executivos.

Aterros sSo areas implantadas com o depdsito e a compactagao de materials provenientes de

codes ou emprestimos, no interior dos limites das secgoes de projetos (offsets). As operagbes

de execugbo de aterro compreendem descarga, espalhamento, homogeneizagao e

compactagao.

Reaterro consiste no preenchimento ou recomposigSo das escavagoes, utilizando material de

emprestimo para elevagao de greides e cotas de terraplenos.

Os aterros e reaterros poderao ser compactados ou nao, a depender das caracteristicas do

servigo e do fim a que se destinam.

Compactagao consiste na redugao do indice de vazios, manual ou mecanicamente, do

material de aterro ou reaterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiencia prevista

nos projetos.

2.2.2 - Concreto

Caso a obra contemple este servigo, o projeto estrutural devera obedecer as normas da ABNT

aplicaveis a cada caso, seguindo rigorosamente os alinhamentos, prumos, esquadro,

nivelamento, cotas, dimensoes e qualidade do concreto.

Serao em concreto, estrutural todos os elementos indicados no projeto, de acordo com o

FCK=20mpa e FCK= 15mpa especiftcado. Os elementos estruturais deverao ser concretados

e verificadas, quanto a perfeita localizag§o, dimensao, forma, escoramento, armadura, bem

como o exame da correta colocagao da canalizagao que venha a ficar embutidas no concreto.

Devera ser observados a qualidade na produg3o, langamento, adensamento e cura do

concreto.

6/
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2.2.3 -Formas

Caso a obra contemple este servigo, as formas deverao apresentar resist§ncia suficiente para

nao se deformarem, deverao ser em madeira comum para fundagao.

2.3- Vedagao

2.3.1 - Forros e divisorias

Caso os forros e as divisorias que serao utilizados na obra, forem de material industrial tais

como; pvc, gesso, isopor, gesso acartonado (drywall), vidro e Eucatex, estes serao fornecidos

e instalados por empresas especializadas e que obedecerao as norma determinadas pelo

fabricante e pelo orgao fiscalizador.

2.4- Esquadrias e Recuperagao de Esquadrias

Caso a obra contemple este servigo, a empresa devera obedecer as recomendagoes a seguir:

• As esquadrias deverao ser de materias de 1a qualidade, isentos de defeitos de

fabricagao, bom aspecto flsico devendo ser vistoriado pela fiscalizagSo apos sua

entrega na obra e antes do assentamento.

• As esquadrias deverao ser perfeitamente aprumadas e niveladas. O funcionamento

devera corresponder aos padroes de qualidade sendo para isto testado pelo

engenheiro fiscal.

• Nao sera permitido uso de pegas que apresentem sinais de empenamento,

deslocamento ou desigualdade de madeira e outros defeitos.

• As portas e janelas ter§o aros e alisares. SerSo almofadadas ou macheadas em

madeira mista.

Na recuperagao de esquadria deve ser levado em consideragao:

a) A substituigao de toda ferragem que estiver danificada por nova; V
4
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b) Os elementos de madeira deveram ser substituidos por inteiro observando-se um bom

acabamento.

c) As fixagbes dos vidros serao feita com uso do bit e massa de vidro.

2.5 - Cobertura

2.5.1 -Madeiramento

Caso a obra contemple este servigo, a empresa devera obedecer as seguintes

recomendagoes:

• A madeira a ser empregada na cobertura devera apresentar-se perfeitamente

desempenada, isenta de rachaduras, lascas ou outros defeitos e ser madeira de lei do

tipo magaranduba, pau-d’arco ou jatoba.

• Toda cobertura ser executada com 03 ripas de apoio por telha. 0 espagamento do

caibro devera ser de 0,40m de mciximo.

• Todo o madeiramento antes de ser levado para cobertura devera ser imunizado com

aplicagao de cupinicida na dosagem recomendada pelo fabricante.

2.5.2 - Telhas

As telhas deverao obedecer as seguintes especificagoes:

• Fabricagao de barro fino e bem cozido, leves, sonoras, bem desempenadas, permitindo

perfeita superposigao e encaixe e serao do tipo canal prensada e de 1a qualidade.

• Deverao apresentar porosidade especifica inferior a 18%. A resistencia admitida e de

uma carga n§o inferior a 80 kg agindo a igual distancia dos apoios.

• A colocagSo das telhas sera executada das bordas inferiores para a cumeeira,

transpassados entre si de no mmimo 0,10m.

• As telhas dos beirais deverao ultrapassar 0,10m da ultima ripa e deverao ficar

perfeitamente alinhadas.
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Vale ressaltar que na confecgao do telhado estao embutidos cravejamento, embocamento e

cumeeira.

2.5.3 - Recuperagao de Telhados

Caso a obra contemple este servigo, a empresa devera obedecer as seguintes

recomendagoes:

• Na manutengSo dos telhados devera ser levada em consideragao a substituigao de

todas as pegas e telhas que estiverem danificadas por nova, sendo que os elementos

de madeira deveram ser substituidos por inteiro ou nao, observando-se um bom

acabamento e o aval do fiscal.

2.6 -Revestimentos

Caso a obra contemple o servigo de revestimentos, a empresa devera obedecer as

recomendagoes pertinentes a cada um abaixo:

2.6.1 -Chapisco

• Todas as superficies (pilares, vigas, lajes, cintas e alvenarias etc.) receberao um

chapisco de base com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 inclusive face

inferior das lajes de forro e piso, quando houver o 1° pavimento.

• Produtos adesivos poderao ser adicionados a argamassa de chapisco, desde que

compativeis com o cimento empregado e com o material de base, deverao obedecer as

recomendagoes do fabricante.

• Para aplicagao do chapisco, a base devera ser limpa, livre po, graxas, oleos,

eflorescencias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a

aderencia.

• A execugSo do chapisco devera ser realizada atraves da aplicagao vigorosa da

argamassa, continuamente, sobre toda a area da base que se pretende revestir.
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• Quando a temperatura for elevada ou a aeragao for intensa, a cura devera ser feita

atraves de umedecimentos peribdicos, estabelecidos pela fiscalizagao.

2.6.2 -Reboco

• Todas as superficies que nao forem revestidas de com azulejos e ceramicas receberao

um reboco em massa unica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina no

trago de 1:2:8 ou com aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco

no trago de 1:8(cimento e areia media) ou conforme especificagao do fabricante.

• Vale ressaltar que o procedimento de execugao devera atender a NBR

7200(revestimentos de paredes e teto).

• O reboco devera ser iniciado a cura completa do chapisco. As areas a serem

rebocadas deverao ser limpas, expurgadas de partes soltas e suficientemente

molhadas.

• A massa unica sera regularizada e desempenada a r6gua, desempenadeira de ago e

esponja.

• Devera apresentar superficie nao aspera, aspecto uniforme nao sendo aceito qualquer

ondulagao ou imperfeigao.

2.6.3 - Embogo

• As paredes que vao receber revestimentos em azulejos, antes dos mesmos receberao

embogo desempenado, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina no trago

de 1:2:8 ou com utilizagao de aditivo plastificante para argamassa de assentamento

com trago de 1:8(cimento e areia media)ou conforme especificagao do fabricante. 0

aditivo deve ter como composig3o basica resina natural.

• Vale ressaltar que o procedimento de execugao devera atender a NBR

7200(revestimentos de paredes e teto com argamassas).
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2.7 -Pintura

Caso a obra contemple o servigo de revestimentos, a empresa devera obedecer as

recomendagoes pertinentes abaixo:

As superficies ser§o cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o

tipo de pintura a que se destinam.

A eliminag3o da poeira devera ser completa, tomando as precaugoes especiais no

tocante ao levantamento do po, ate que as tintas estejam secas.

As superficies so poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada dem§o de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver totalmente

seca.

Convem cumprir recomendagoes do fabricante quanto ao intervalo entre as demaos.

Igual cuidado haver£ entre as dem§os de massa e tinta observando o intervalo minimo

recomendado.

Manchas de gordura ser3o eliminadas com uma solug3o de detergente e agua, na

proporgao de 1:1. A superficie devera ser enxaguada e deixada para secar. No caso de

esquadrias de madeira devera ser utilizado solvente tipo aguarras.

O mofo devera ser removido com uma solugSo de agua sanitaria e agua na proporgao

de 1:1, a superficie devera ser enxaguada e deixada para secar.

Parte soltas ou crostas de tintas antigas deverao ser eliminadas com espatula

2.8 - Instalagoes

Caso a obra contemple o servigo de revestimentos, a empresa devera obedecer as

recomendagoes pertinentes abaixo:
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2.8.1 - Eletricas -Revisao

A revis§o consiste em uma analise geral do quadro de distribuig3o, para verificar quantos

circuitos existem e se o numero 6 compativel com o local.

Depois se faz uma analise de cada circuito para observar o valor nominal do disjuntor e a

secgao nominal do condutor ligado a ele e ao circuito, com isso pode-se identificar falhas nos

projetos ou erros de instalagao que devem ser corrigidas.

• Feito isso, deve-se inspecionar cabos, tomadas, interruptores, e demais dispositivos,

assegurando o bom funcionamento do sistema e a seguranga dos usuarios e do

patrimonio.

• Apos a revisao, com a mao de obra especializada, deve-se identificar produtos que

precisam ser trocados ou apenas reparados, como seriam os casos de aperto de

parafuso que fixam os condutores eletricos em disjuntores, tomadas e interruptores.

• Deve-se refazer emendas e conexoes para que os pontos nao gerem perdas eletricas.

• As instalagdes eletricas de baixa tensao (ate 1.000V) devem ser feitas conforme a

norma ABNT NBR 5410, enquanto as instalagdes de media tensao (de 1.000V ate

36.200V) devem atender a ABNT NBR 14039.

2.8.2 -Hidrossanitarias -Revisao elou Instalagao

Caso este servigo esteja contemplado, deverao obedecer aos seguintes parametros:

• As instalagdes hidrossanitarias deverao ser executadas de acordo com o respectivo

Projeto e com as especificagoes descritas. As adequagoes, caso realmente sejam

necessarias, deverao ser comunicadas a Fiscalizagao para avaliagao em conjunto com

o autor do projeto. Todos os equipamentos e materials devem obedecer as normas

aplicaveis da ABNT especificadas neste memorial.

• Para produtos e materials das marcas ou fabricantes mencionados nestas

especificagoes, a Contratante admitira o emprego de materials similares, desde que

solicitado previamente 3 Fiscalizag3o e mediante sua expressa autorizagao, devendo

ambos os procedimentos serem feitos por escrito. Entende-se por similaridade entre

&
9

icblV'PKAS/PMLF
TAG; 61
ASS: y?



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

dois materials e equipamentos, quando existe a analogia total ou equivalence do

desempenho dos mesmos, em identica fung§o construtiva e que apresentem as

mesmas caracteristicas tecnicas exigidas na especificagao ou no servigo que a eles se

refiram.

• Deverao ser empregados materials novos, de primeira qualidade e de acordo com o

especificado, salvo quando solicitado de modo contrbrio, devendo desempenhar as

fungoes exigidas do material ou produto. Cabera a fiscalizagao impugnar quaisquer

materials e/ou servigos que nao satisfagam as condigoes contratuais e em caso da falta

de algum material, ou da impossibilidade da execugio do especificado, devera a

Contratada apresentar as justificativas e opgoes para analise e aprovagao da

Fiscalizagao. A nao observance do acima exposto podera acarretar na retirada do

material e/ou a demoligao de urn servigo ja executado, e seu reparo sem onus.

• As especificagoes de materials relacionados neste memorial sao orientativos, podendo

ser utilizados produtos com caracteristicas tecnicas e desempenho similares de acordo

com os procedimentos acima descritos.

• A contratada devera entregar a instalag§o predial de agua fria em condigoes de uso.

Para tanto, devem ser executadas a manutengSo, limpeza e a desinfecgao de toda a

instalagao.

2.8.2.1 -Condigoes gerais de agua fria:

• Os wc’s PNE Masculino e Feminino do Pavimento Terreo deverao manter os pontos

hidrbulicos existentes;

• Em todas as instalagoes existentes deverao ser trocados os registros gerais (registro

gaveta);

• Nos reservatbrios cisterna e superior devem ser executados a limpeza, reparos em

eventuais vazamentos e desinfecgbo geral;

• As tubulagbes do sistema de agua fria serao em PVC Marrom da marca Tigre, Amanco

ou similar, com diametros de acordo com projeto hidrossanitario;

dt
WvJivir'KAS/P.V.L?
jPAG: 10

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

• As bases dos registros e vSIvulas de descargas devem ser de bronze ou em ferro

fundido, da marca Deca, Docol ou similar;

2.8.2.2 - Da execugao:

Os tubos deverao ser soldados com adesivo plastico especial, apos lixamento com lixa

d’agua das superficies a serem soldadas.

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora.

0 adesivo devera ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada

mais espessa); apos a jungao das pegas devera ser removido o excesso de adesivo

pois este ataca o PVC;

Os tubos nao deverao ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos;

Apos a soldagem deverao ser aguardadas 24 horas antes de submeter a tubulagao as

pressoes de servigo ou ensaios.

Para desvios ou pequenos ajustes deverao ser empregadas as conexoes adequadas,

nao se aceitando flexoes nos tubos. Nao deverao ser utilizadas bolsas feitas com o

proprio tubo recortado, sendo necessario o uso de luvas adequadas.

Os tubos embutidos nas alvenarias deverao receber capeamento com argamassa de

cimento e areia m6dia, trago 1:3.

Toda a tubulagao enterrada devera ser envelopada em concreto magro.

Nas instalagoes de chuveiro ou torneira eletrica com tubulagao em PVC deverao ser

previstos aterramentos com fio terra e eletrodos (NB-22), pois o PVC e isolante.

A instalagao devera ser testada com ensaios de obstrugao e estancamento sendo que

nos casos de tubulagoes embutidas os testes deverao ser feitos antes da aplicagao do

revestimento com a presenga da fiscalizagao, que devera ser previamente comunicada.

2.8.3 - Sistema de esgotamento sanitario

Caso este servigo esteja contemplado, deverao obedecer aos seguintes parametros.
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• O sistema deve permitir o rapido escoamento da agua utilizada e dos despejos

introduzidos, evitando a ocorrencia de vazamentos e a formagao de depositos no

interior das tubulagoes; 0 sistema predial de esgoto saniterio deve ser separado em

relagao ao sistema predial de aguas pluviais, ou seja, nao deve existir nenhuma ligagao

entre os dois sistemas.

• As tubulagoes e conexoes do sistema de esgoto sanitario serao em PVC para Esgoto

Serie Normal da marca Tigre, Amanco ou similar, com diametros de acordo com projeto

hidrossanitcirio.

• A contratada devera obedecer as seguintes normas: NBR-8160 - Instalagoes prediais

de esgoto sanitario; NBR-5688 - Tubos e conexdes de PVC rigido para esgoto predial e

ventilagao.

2.8.3.1 - Condigoes gerais

• 0 construtor devera executar novas canalizagoes de esgoto para os mictbrios nos WC’s

Publico Masculino, devendo a canalizagao antiga destes aparelhos ser removida.

• Remover as instalagoes sanitarias das wc’s de acesso ao publico, conforme

especificagao no projeto.

• As caixas de esgoto e pluvial existentes no Pavimento Subsolo permanecerao em uso

e devem ser inspecionadas e executadas a manutengao com a presenga e aprovagao

da fiscalizagao.

• As prumadas TQ3 e TV3 (WC 2) s§o existentes e deverao ser aproveitadas.

• As valvulas de descarga dos banheiros de PNE do terreo deverao ser substituidas,

assim como a tubulagao de descida com joelho azul;

2.8.3.2 - Execugao

Para o acoplamento de tubos e conexoes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha,

deverao ser observados os seguintes itens:
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• Limpeza da ponta e bolsa do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da

virola onde se alojarS o anel;

• Marcag3o no tubo da profundidade da bolsa;

• Aplicagao da pasta lubrificante especial; nao deverao ser usados oleos ou graxas que

poderao atacar o anel de borracha;

• Apos a introdugSo da ponta chanfrada do tubo at6 o fundo da bolsa, este devera ser

recuado 5 mm (em tubulagoes expostas) ou 2 mm (em tubulagoes embutidas), usando-

se como referenda a marcagao previamente feita, criando-se uma folga para a

dilatagao e movimentagao da junta;

• Nas conexoes, as pontas deverao ser introduzidas ate o fundo da bolsa e, em

instalagoes externas, fixadas com bragadeiras para evitar o deslizamento;

• Em tubulagoes aparentes, a fixagao devera ser feita com bragadeiras; o distanciamento

das mesmas devera ser no maximo, 10 vezes o diametro da tubulagao em tubos

horizontais e 2 m em tubos de queda.

• Executar manutengao e verificagao de eventuais vazamentos nas lajes

impermeabilizadas e coletores pluviais existentes.

• As aguas pluviais nao devem ser langadas em redes de esgoto usadas apenas para

aguas residuarias ou quaisquer interligagao com outras instalagoes prediais.

2.8.3.3 - Drenagem dos sistemas de ar condicionado

Caso este servigo esteja contemplado, deverao obedecer aos seguintes parametros:

• Todos os evaporadores e condicionadores de ar internos nos pavimentos deverao ter

canalizagao de drenagem conforme especificagao em projeto. Os diametros minimos

nao especificados serao de 25 mm em PVC Marrom e inclinag§o minima de 1%.
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3.0 -MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

• Todos os materials deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, os quais serao

medidos e pagos pelos quantitativos efetivamente utilizados mensalmente. Para

garantia de pronto atendimento, sob pena de incorrer em multa contratualmente

prevista, a CONTRATADA devera manter, as suas proprias custas, estoque minimo de

materiais, o qual somente sera pago quando de sua efetiva utilizagao.

• Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverao ser comprovadamente

de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes especificados e as

normas da ABNT.

• Tambem, todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serao empregados

nos servigos, deverao possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

• Se julgar necessario, a fiscalizagao podera solicitar a CONTRATADA a apresentagao

de informag3o, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de

ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na

instalagao dos equipamentos.

• Os ensaios e as verificagoes serao providenciados pela CONTRATADA e executados

por laboratories aprovados pela FISCALIZAQAO.

• Os materiais inflam£veis so poderao ser depositados em areas autorizadas pela

FISCALIZAQAO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas os

dispositivos de protegao contra incendio determinados pelos orgaos competentes.

• As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serao definidas ou

confirmadas pela FISCALIZAQAO no momento oportuno.

• A CONTRATADA devera providenciar a aquisigao dos materiais em tempo habil para a

execugao dos servigos de acordo com o cronograma. A FISCALIZAQAO nao aceitarci a

alegagÿo de atraso dos servigos devido ao n§o fornecimento tempestivo dos materiais

pelos fornecedores.

• As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagoes e listas de material

admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho atraves de testes e

ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAQAO.
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• A similaridade indicada e em relapao ao atendimento aos requisitos e criterios minimos

de desempenho especificados e normatizados, coincidence de aspectos visuais

(aparencia/acabamento), de materiais de fabricapao, de funcionalidade e de ergonomia.

A similaridade sera avaliada pela FISCALIZAQAO, antes do fornecimento efetivo,

mediante apresentapao do material proposto pela CONTRATADA, laudos tecnicos do

material ou produto, laudos tecnicos comparativos entre o produto especificado e o

produto alternative, emitidos por laboratories conceituados, com onus para a

CONTRATADA.

• Serao consideradas marcas de padrao de referenda, para efeito de similaridade: -

TIGRE (materiais hidraulicos); DECA E CELITE (loupas e acessorios sanitarios);

CORAL E SHERWIN WILLIAMS (tintas, vernizes, seladoras, massa a base de PVA e

complemento acrilico). No caso de nao haver indicapao de marca como padrao de

referenda, deverao ser observadas as marcas e os modelos padronizados dos

materiais instalados nas edificapoes do CONTRATANTE; ou, em nao havendo mais no

mercado (retirada de linha de fabricapao ou outro motivo justificavel) substituipao por

similar ou superior em qualidade. Materiais de limpeza e de consumo necessarios aos

servipos (alcool, agua destilada, oleos lubrificantes, detergentes, saboes, estopas,

panos, Bombril, utensilios e produtos de limpeza, graxas e desengraxantes, produtos

anti-ferrugem, WD 40, solventes, materiais de escritorio, fitas isolantes, fitas teflon

veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder,

Durepoxi, parafusos, pilhas para lanterna e buchas de nylon etc.), nao serao pagos por

medipao de quantitativos gastos devendo seus respectivos custos estarem

considerados no BDI. A quantidade e orpamento estimado dos materiais a serem

utilizados pela empresa e os servipos eventuais encontram-se estimados em planilha.

• A contratada devera colocar a disposipao dos profissionais para uso individual e/ou

coletivo, conforme definido, as ferramentas e equipamentos em perfeitas condipoes de

uso, substituindo-se sempre que nao estiverem em condipoes adequadas para

execup3o dos servipos.
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