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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO N. 01/2018 – FUNEBOM

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL BOMBEIRO MILITAR NA CIDADE DE IPORÁ

 

1. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em construção civil para execução do quartel Bombeiro Militar na cidade de Iporá, com área total construída de 675,68 m²,
tendo fornecimento de material e mão-de-obra a ser edificado no seguinte endereço: Avenida José Anchieta, s/n., Parque União – Iporá – GO.  Os serviços
deverão ser executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico, de seus Anexos, das Normas Técnicas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) e Legislações vigentes.

2.  JUSTIFICATIVA

Este projeto básico visa à construção de uma unidade bombeiro militar no município de Iporá, com uma área total construída de 675,68 m², visando atender as
demandas administrativas e operacionais da instituição, tendo em vista a expansão da corporação e o melhor atendimento aos cidadãos do estado.

3. ORÇAMENTO

 

Lote Único – Quartel de Iporá
 

Item
 

CÓDIGO
NUSLF Descrição Unid. QTD. Valor total (R$)

1 30.691 Serviços preliminares (164 – AGETOP) Sv 1 21.345,97
2 30.692 Transportes (165 – AGETOP) Sv 1 3.085,86
3 30.693 Serviço em terra (166 – AGETOP) Sv 1 4.382,74
4 30.694 Fundações e sondagens (167 – AGETOP) Sv 1 39.025,46
5 30.695 Estrutura (168 – AGETOP) Sv 1 130.951,51
6 30.696 Instalações Elétricas/Telefônica/Cabeamento Estruturado (169 – AGETOP) Sv 1 84.979,41
7 30.697 Instalações hidro sanitárias (170 – AGETOP) Sv 1 33.039,87
8 30.698 Instalações especiais (171 – AGETOP) Sv 1 40.882,65
9 30.699 Alvenarias e divisórias (172 – AGETOP) Sv 1 31.787,72
10 30.701 Impermeabilização (174 – AGETOP) Sv 1 8.734,57
11 30.703 Estrutura de madeira (176 – 30.703) Sv 1 12.896,16
12 30.704 Estruturas metálicas (177 – AGETOP) Sv 1 59.343,36
13 30.705 Coberturas (178 – AGETOP) Sv 1 56.918,04
14 30.706 Esquadrias de Madeira (179 – AGETOP) Sv 1 7.654,80
15 30.707 Esquadrias metálicas (180 – AGETOP) Sv 1 14.068,97
16 30.708 Vidros (181 – AGETOP) Sv 1 15.208,91
17 30.709 Revestimentos de paredes (182 – AGETOP) Sv 1 181.434,17
18 30.710 Forros (183 – AGETOP) Sv 1 11.930,35
19 30.711 Revestimento de piso (184 – AGETOP) Sv 1 59.234,75
20 30.712 Ferragens (185 – AGETOP) Sv 1 3.975,70
21 30.715 Administração (187 – AGETOP) Sv 1 46.516,25
22 30.716 Pintura (188 – AGETOP) Sv 1 40.804,69
23 30.717 Diversos (189 – AGETOP) Sv 1 161.006,61
24 30.732 BDI Sv 1 271.979,37

Total R$ 1.341.187,89
 
3.1. A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO GLOBAL, deve-se respeitar os valores unitários máximos previstos para cada item
componente do orçamento detalhado.
3.2. Descrição do serviço:
3.2.1. Execução dos serviços diversos de engenharia da edificação conforme quantitativos e valores discriminados no orçamento detalhado e sintético,
composições dos BDI’s, cronograma físico financeiro, especificação dos serviços e projetos em anexo.
3.3. O valor da obra foi obtido através das tabelas da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP, SINAPI, composições e de orçamentos dos
serviços e materiais não constantes nas referidas tabelas, sendo listados no orçamento detalhado e sintético, em anexo.
 

4. DAS OBRIGAÇÕES

4.1. Contratante
4.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
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4.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
4.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;
4.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.
 
4.2. Contratada
4.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.
4.2.2 Assumir as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8666/1993 e leis posteriores.
4.2.3 Executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos,
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA;
4.2.4. A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás (CREA-GO) a ART de execução;
4.2.5. Apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, o responsável pela execução dos serviços (engenheiro responsável) constantes no procedimento
licitatório, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos;
4.2.6. Acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas;
4.2.7. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;
4.2.8. Obedecer todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;
4.2.9. Manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória
ao desempenho das atividades da mesma;
4.2.10. Manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros;
4.2.11. Obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho;
4.2.12. Sinalizar a área de intervenção, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes;
4.2.13. Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de segurança;
4.2.14. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente relacionado a cada intervenção.

 

5.  REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A contratada deverá possuir RF (Registro de Firma) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo e seu
Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão regulador.
5.2. A contratada se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança do serviço prestado, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela
adequação do mesmo às exigências do instrumento convocatório.
5.3. Todos os serviços de execução deverão estar inclusos na proposta sem quaisquer ônus.
5.4. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio de preposto
designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da fiscalização não
possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.
5.5. A contratada deverá utilizar preferencialmente soluções sustentáveis para a execução do objeto, desenvolvendo ações que permitam a construção da obra sem
a deterioração do ecossistema. Estas ações podem ser alcançadas por meio de:
5.5.1. Utilização de madeira com certificação da cadeia produtiva. A madeira empregada nas formas e no cimbramento;
5.5.2. Utilização de tintas com baixa toxicidade e baixo teor de compostos orgânicos voláteis que podem causar efeitos prejudiciais à saúde dos trabalhadores, dos
usuários da edificação e ao meio ambiente;
5.5.3. Utilização de produtos “ecoeficientes”, como por exemplo aparelhos sanitários com baixo consumo de água, torneiras com sensores, iluminação LED,
condicionadores de ar com sistema inverter, dentre outros;
5.5.4. Adoção de políticas de gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil e demolição (RCD) para que os efeitos ao ecossistema sejam minimizados.
 

6. FORMA, LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

6.1. O prazo para a execução dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma físico-financeiro e após a Autorização para Execução através de ordem de
serviço no seguinte endereço: Avenida José Anchieta, s/n., Parque União – Iporá - GO;

 

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro da Contratante.

 

8. GESTÃO DO OBJETO

8.1. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

 

9. RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇO

9.1. Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações
contratadas;
9.2. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e determinar;
9.3. Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, materiais e ou equipamentos
danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;
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9.4. A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da
contratada;
9.5. A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de
conservação e funcionamento;
9.6. A comissão de recebimento dos serviços será composta por membros designados pela contratante;
9.7. O recebimento dos serviços será feito pelo CBMGO, ao término da obra, após verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma:

a. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita da CONTRATADA;

b. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 e § 3º do art. 73 da Lei n.
8.666/93.

9.8. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.
 

10. ANEXOS

APÊNDICE A - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PRELIMINARES
APÊNDICE B - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS BÁSICOS
APÊNDICE C - ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO DA OBRA
APÊNDICE D - ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA
APÊNDICE E - ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
APÊNDICE F - ESPECIFICAÇÕES DE ESTRUTURA E FUNDAÇÕES
APÊNDICE G - ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
APÊNDICE H - ESPECIFICAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
APÊNDICE I - ESPECIFICAÇÕES DE SERRALHERIA
APÊNDICE J - ORÇAMENTO DETALHADO E SINTÉTICO
APÊNDICE K - COMPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
APÊNDICE L - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
APÊNDICE M - ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS
APÊNDICE N - SERVIÇOS RELEVANTES
APÊNDICE O - PROJETOS EXECUTIVOS

 

11. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

11.1. Este Termo foi elaborado pelo 2º Ten André Luiz Silva Matos, RG 03.668; dúvidas deverão ser tratadas pelo telefone (62) 3201-6374.

 

Goiânia, 08 de março de 2018.

Renato Mendes da Silva – Maj QOC
Engenheiro Civil CREA 11.887 D/GO

Chefe do Departamento de Engenharia e Construção – DECON
 
 
 
 
 

André Luiz Silva Matos – 2º Ten QOC
Engenheiro Civil CREA 15.773 D/GO

Assessor do Departamento de Engenharia e Construção - DECON
 
 
 

APÊNDICE A

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PRELIMINARES

 

1. Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos;

2. Placa de obra: Padrão CBMGO de 4,0m x 3,0m, de chapa galvanizada, pintada com dados da obra e colocada em vigotas de madeira medindo
aproximadamente 6 x 12cm, a 2,20m da parte inferior da placa. O projeto básico da placa com tamanho e tipo de letra e cores se encontra abaixo:
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3. Placa do CREA: Em chapa galvanizada, de 2,0m x 1,0m, pintada com os nomes dos profissionais Responsáveis Técnicos pela obra e projetos e seus
respectivos números do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e colocada em vigotas de
madeira medindo aproximadamente 6 x 12cm, a 2,20m da parte inferior da placa;
4. O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra será de responsabilidade da empreiteira, que deverá dispô-los em local adequado, em
conformidade com as leis e necessidades do Município.

                                                             

 

APÊNDICE B

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS BÁSICOS

 

1. Concreto armado:
1. fck de 20 MPa para as estacas e blocos de fundação;

2. fck de 25 MPa para os pilares, vigas e lajes;

3. Aço CA-50 e CA-60 de acordo com o projeto estrutural em concreto;
4. O concreto deverá ser usinado para garantir o controle de resistência. Deverão ser extraídos 6 corpos de prova do caminhão betoneira.

 

2. Estrutura de aço:
1. Todas as peças componentes da estrutura de aço devem ser executadas na especificação ASTM-A36 (fy = 250 MPa e fu = 400 MPa);

2. Painel de ACM: Vermelho brilhante;
3. Letra caixa: Prateado brilhante em tamanhos definidos no projeto estrutural em aço;
4. Portões: Padrão PT1/PT2 AGETOP;
5. A estrutura de aço e os portões deverão receber tratamento com primer após a montagem e serem pintados com tinta alquidica na cor branca gelo

fosco;

 

3. Instalações elétricas:
1. Lâmpadas: Tipo tubular LED 1,20m, plafon de LED, projetor de LED 50 W, fluorescentes espiraladas com reator embutido, com potência

especificada de acordo com o projeto de instalações elétricas;
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2. Luminárias: Compatíveis com as lâmpadas e seu uso, na cor branca, de embutir em forro de gesso, com tipos especificados no projeto elétrico;
3. Condutores: Com revestimento em PVC (70º C) de encordoamento classe 5, para os circuitos que alimentam as cargas (tomadas de uso geral,

tomadas de uso específico, iluminação, etc.) e EPR/XLPE (90º C) de encordoamento classe 2, nos circuitos que interligam os quadros de distribuição
ao QGBT e no circuito que interliga a medição ao QGBT;

4. Disjuntores: Tipo DIN, com capacidade de corrente nominal e capacidade de interrupção de acordo com o projeto elétrico;
5. Eletrodutos: Eletrodutos de PVC, rígido rosqueáveis, flexíveis corrugados e eletrocalhas conforme especificado no projeto elétrico.

 

4. Instalações hidrossanitárias:
1. Tubos e conexões: PVC soldável de acordo com projeto específico;

 

5. Forro:
1. Material: Gesso comum;
2. Deverão ser executados os arremates das luminárias;
3. O forro de gesso deverá ser apoiado na estrutura de aço;
4. O forro deverá ser emassado com massa acrílica e pintado na cor branco gelo;

 

6. Telhas e calhas:
1. Telha termo-acústica (Chapa trapezoidal pintada – EPS - Chapa plana pintada) cobrindo a garagem operacional;
2. Telha em fibrocimento ondulada de 8mm 3,66m
3. Calha em chapa galvanizada com espessura de 0,5mm;

 

APÊNDICE C

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO DA OBRA

                                                                   

1. Não haverá fornecimento, por parte da contratante, de espaço para a instalação do canteiro de obras, de armazenamento de materiais ou de qualquer
instalação necessária à execução da obra. Todas as instalações para armazenamento, higiene e administração da obra serão responsabilidade de contratada;

2. A contratada deverá providenciar juntos aos órgãos responsáveis as ligações de energia elétrica, água potável e o correto despejo do esgoto sanitário;

3. Competirá à Empreiteira fornecer todas as ferramentas, maquinário e aparelhos adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os
equipamentos de proteção individual (EPI), proteção coletiva (EPC), PCMAT e PCMSO;

4. Caberá à Empreiteira o fornecimento de alimentação e de todas as condições necessárias para que os trabalhadores da obra executem seu trabalho

 

APÊNDICE D

ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA

 

1. Generalidades
a. Qualquer dúvida na especificação caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso se faça opção pelo uso de algum material

equivalente, consultar o Departamento de Engenharia e Construção, através do telefone 3201-6374, para que a obra mantenha o mesmo padrão de
qualidade, em todos os níveis da edificação;

b. A empreiteira deverá seguir rigorosamente o cronograma da obra. Este deverá ser mantido no barracão de obras para a orientação do empreiteiro e da
fiscalização;

c. Não poderá a firma empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem
como de detalhes e exigências constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato;

d. A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para execução dos projetos;
e. A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, da segurança e do acabamento de todos os itens, tanto os executados

por ela como os executados por terceiros;
f. Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a

obra e o pessoal da mesma, serão de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

 

2. Movimento de terras
a. A contratada será responsável pelo movimento de terra necessário para atender as cotas do projeto;
b. Os aterros deverão ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no máximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m deverá ser

observado o tipo de terreno e a fiscalização exigirá o controle tecnológico da compactação dos mesmos;
c. Deverão ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas como matéria orgânica. Não será permitida a utilização do entulho da obra

para a execução de qualquer aterramento.

 

3. Alvenaria
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a. Deverá ser executada com tijolos furados de barro especial, bem cozidos, leves, duros, com dimensões de 5,5x9x19cm e não vitrificados. Estes tijolos
serão usados nas platibandas, fechamentos, divisões entre ambientes, bancadas e demais lugares onde for conveniente;

b. Se for verificado que os tijolos não possuem resistência adequada, a fiscalização poderá requerer a substituição do de todo o lote;

 

4. Cobertura
a. Telhas de fibrocimento

i. Tipo Ondulada 6mm, Canalete 90, Canalete 49, da ETERNIT, BRASILIT ou equivalente, em várias dimensões conforme Projeto de
Arquitetura. O trespasse, acessórios e fixações devem obedecer rigorosamente ao projeto e ao catálogo do fabricante;

b. Telhas Termoacústica
i. Telha trapezoidal revestida em aço, com núcleo em poliestireno de 30mm revestido com filme de PVC. Esta telha será usada na cobertura da

garagem operacional.
c. Estrutura de sustentação da cobertura

i. Madeira: De Lei - ANGELIM VERMELHO ou equivalente. As peças de madeira serão bitoladas e não poderão apresentar manchas brancas,
empenamentos, brocas, nós ou infestação por cupins;

ii. As tesouras deverão ser feitas conforme orientações contidas nos detalhes do Manual de Tesouras da AGETOP. Serão exigidas chapas de
reforço nas emendas das peças e encontros, conforme o referido manual;

iii. Calhas: Serão em Chapa Galvanizada nº 26 (0,50mm), nos locais indicados no Projeto de Arquitetura e na medida necessária indicada no
Projeto de Águas Pluviais;

iv. Rufos: Serão em Chapa Galvanizada nº 26 (0,50mm), na dimensão mínima de 40cm de largura e conforme projeto de cobertura.

 

5. Impermeabilização
a. Vigas Baldrames: Antes do início da alvenaria, deverão ser impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia com adição de impermeabilizante

líquido para argamassa, marca SIKA 1 ou SIKALIT da SIKA, VEDACIT da OTTO BAUMGART, VEDAX 1 da FOSROC ou equivalente, no traço
1:3, espessura de 2cm, na parte superior e 15cm para cada lateral partindo do topo. Ver Caderno de Encargos da AGETOP.

b. Calhas e Laje Externa:
i. Sujeitas a pisoteio: Serão impermeabilizadas com Manta Asfáltica da VIAPOL, SIKA ou equivalente, espessura 4,0mm, com filme separador

entre a camada regularizadora e a manta, e posterior camada de proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com tela
galvanizada nas paredes verticais para melhor aderência.

ii. Não sujeitas a pisoteio: Serão impermeabilizadas com Manta Aluminizada ou Ardosiada, 3,0mm de espessura, da VIAPOL, SIKA ou
equivalente. O projeto executivo de impermeabilização, com Memorial Descritivo e croquis, feito pela própria firma executora dos serviços,
deverá ser submetido previamente à fiscalização da AGETOP, devendo conter todos os detalhes de arremate, caimento, trespasse, produtos
aplicados, argamassa de regularização, etc.

 

6. Revestimento
a. Chapisco Comum: Toda parte da estrutura de concreto que for revestida, lajes e paredes de tijolos furados receberão uma camada de argamassa fluida

de chapisco comum traço 1:3 cimento e areia grossa lavada.
b. Reboco Paulista: Todos os tetos em laje e as paredes não especificadas de modo diverso receberão o reboco paulista aprumado, no traço a ser

estudado com o Engenheiro Fiscal, em função dos materiais da região. A dilatação do reboco na área externa deverá ser feita a cada 28m².
c. Reboco com Impermeabilizante: As Floreiras, Fossas, Caixas de Passagem de Esgoto e Muros de Arrimo deverão ser rebocados com reboco Tipo

A15, conforme Caderno de Encargos da AGETOP.
d. Cerâmica:

i. Cerâmica 20x20/Azulejos: Os banheiros e cozinha receberão cerâmica de 1ª qualidade, da marca ELIANE, IASA, CEUSA ou CECRISA, com
acabamento brilhante, assentadas do piso ao teto em junta prumo sobre emboço, traço 1:4 (cimento e areia média lavada), com argamassa de
cimento/cola, na coloração a definir.

ii. O rejunte será da marca FORTALEZA, ELIANE ou QUARTZOLIT, na coloração a definir, aplicado manualmente e o excesso limpo por meio
de espuma. Deverá ser moldado por superfície arredondada como fio, mangueira, etc.

iii. Para cerâmicas externas e internas deverá haver junta de dilatação a cada 12m².

 

7. Piso
a. Camada Impermeabilizadora: Será aplicada sob todos os pisos (área interna) em contato com o solo uma camada de concreto, traço 1:3:6, com 5,0cm

de espessura, adicionando um aditivo impermeabilizante líquido, como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART, Vedax 1 da FOSROC,
RHEOMIX 304 da MBT ou equivalente, em quantidade suficiente indicada pelo fabricante;

b. Concreto Desempenado: Os passeios de proteção especificados no projeto serão em concreto desempenado, no traço 1:2,5:3,5, com 5,0cm de
espessura, executados em placas alternadas, sendo que a dilatação será em junta seca tomando-se o cuidado de aplicar solução asfáltica (NEUTROL
ou equivalente), sendo as placas para piso dilatados a cada 2,0m de extensão. O espelho do passeio também será em concreto desempenado, com
largura mínima de 10,0cm (usar forma de madeira), concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nível do terreno, para garantir
a estabilidade do passeio;

c. Concreto Armado Desempenado: A garagem operacional terá piso em concreto armado desempenado com espessura, Fck e tela soldada
rigorosamente de acordo com o projeto do referido pavimento, fornecido pela AGETOP. Sua execução deverá seguir os seguintes critérios:

i. O piso deverá ser executado sobre camada de cascalho, caso a mesma esteja indicada no projeto, com compactação controlada por ensaios
feitos em laboratório idôneo. Sobre o solo deverá ser colocada lona plástica, contribuindo para a retenção da água necessária à hidratação do
cimento.

ii. As placas armadas deverão possuir cobrimento de acordo com o indicado no projeto. O cobrimento deverá ser garantido com o auxílio de
espassadores presos à ferragem inferior e caranguejos para posicionamento da superior. Outra possibilidade de garantir a posição da ferragem
negativa é a colocação de treliças previamente fabricadas e comercializadas para a execução de lajes.

iii. Para a dilatação deverá ser adotado o sistema de concretagem total da faixa ou “panos” maiores e posterior corte das placas, no mesmo dia ou
no dia seguinte, depois do concreto endurecido, formando quadros de aproximadamente 3,0x3,0m. O primeiro corte será para aliviar as tensões
de retração, permitindo a evaporação da água sem que haja ruptura do piso.
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iv. Visando proporcionar uma adequada transferência de carga entre placas, deverão ser utilizadas barras de transferência de carga
(obrigatoriamente de aço, lisas e retas) devidamente dimensionadas no projeto. Para permitir a movimentação da junta quando das futuras
variações térmicas, terão uma de suas metades engraxada ou revestida com material capaz de impedir a aderência entre o aço e o concreto.

v. O desempeno final poderá ser feito manual ou mecanicamente, desde que apresente um resultado final uniforme e sem saliências.
vi. Após o lançamento e desempeno do concreto deverá ser feita cura química, complementada com cura úmida por um período mínimo de 7 dias.
vii. O espelho do passeio também será em concreto desempenado, com largura mínima de 10cm (usar forma de madeira), concretado

simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nível do terreno.
d. Granitina: Os (definir locais) serão pavimentados com granitina com 8mm de espessura (piso acabado), com juntas de dilatação plástica de 3x27mm,

formando quadrado de 1,0 x 1,0m. A granitina deverá ser executada por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a Fiscalização
deverá rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que não apresentarem uniformidade de cor, polimento, compactação, etc. Após o polimento e
limpeza de toda a poeira e manchas o piso deverá ser encerado com cera incolor a base de silicone, da Brilhotok, Cera Durol (fabricante Briosol),
Hidrorepell Oleofugante (fabricante Manchester) ou equivalente, antes da liberação do tráfego para evitar que a sujeira impregne no piso.

e. Cerâmica: A pavimentação dos banheiros será em cerâmica 20x20, PEI-4, da ELIANE, CECRISA, PORTOBELLO ou CEUSA, na cor branca,
assentadas sobre camada regularizadora empregando argamassa colante de qualidade comprovada por laudos técnicos laboratoriais. O rejunte será da
marca FORTALEZA, ELIANE ou QUARTZOLIT, na cor branca, aplicado manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Deverá ser moldado
por superfície arredondada como fio, mangueira, etc. Para cerâmicas externas e internas deverá haver junta de dilatação a cada 12m².

 

8. Esquadrias, Carpintaria e Marcenaria
a. Portas: Conforme indicadas no Projeto de Arquitetura, serão do tipo lisa para pintura em madeira de boa qualidade, marca FUCK, ÁLAMO ou

PRESOTO;
b. Portais: Marcos e aduelas serão de madeira maciça de boa qualidade, IPÊ, CANELA ou ANGELIM PEDRA;

 

9. Forros de gesso
a. Constituído por placas sem tratamento acústico, suspensas por arame galvanizado ou por tirantes metálicos rígidos. As placas serão nervuradas,

cruzadas no anverso para reforço. Na lateral haverá recorte para encaixe macho e fêmea.
b. Dimensões: Placas de 600 x 600mm (outras dimensões podem ser produzidas dependendo de consulta ao fabricante).
c. Espessura da placa: 12 mm.
d. Espessura da borda: 25 a 30 mm.
e. Dilatação: Serão dilatados, se necessário, no meio através de perfis de alumínio e nas extremidades solto das paredes através de tabica.
f. Sustentação:

g. Em lajes: Tirantes de arame galvanizado fixados à laje por pinos projetados com carga explosiva, os pinos de fixação serão do tipo “sistema de
fixação à pólvora” não destrutivo ou ganchos com rosca, não devendo ser usado em materiais excessivamente duros ou quebradiços, tais como tijolos
furados, telhas, aço temperado, mármore e granito.

h. Estrutura suplementar de apoio: A estrutura de sustentação aceita pela AGETOP deverá ser metálica, feita com metalon 30x30, chapa 20 (0,90mm),
em vãos inferiores a 2,0m, para vãos superiores recomenda-se perfis de 70x30mm chapa 20 (0,90mm), soldando as partes entre si e nela deverá ser
aplicada pintura anticorrosiva de no mínimo 25 microns de espessura medidos em película seca, presos à estrutura de sustentação das telhas. Os
fabricantes também indicam para o pendural o arame galvanizado n°14, mas este não será aceito em nossas obras;

 

10. Divisórias de granito
a. Nos banheiros, com 2,0cm de espessura, embutidas diretamente na alvenaria e no piso (ou com ferragens de ferro cromado da IMAB ou equivalente).

A fixação entre as peças de granito será feita com ferragens de ferro cromado da IMAB ou equivalente, inclusive ferragem cromada do batente da
porta (caso a porta do box seja de madeira). Os granitos serão selecionados, não devendo apresentar manchas ou defeitos.

 

11. Ferragens
a. Portas

i. Portas Externas (maçaneta tipo alavanca): Receberão fechadura referência 609R E da LA FONTE, 341R182MZ270 da PAPAIZ, 725/801R E da
PADO ou 8766 E 10 da IMAB, rebitadas, com puxador cromado;

ii. Portas Internas (maçaneta tipo alavanca): Receberão fechadura referência 609R I da LA FONTE, 447R184ML270 da PAPAIZ, 721/801R I da
PADO ou 8766 I 11 da IMAB, rebitadas, com puxador cromado;

iii. Portas dos Banheiros (maçaneta tipo alavanca): Receberão fechadura referência 609R B da LA FONTE, 547R170MZ270 da PAPAIZ,
722/801R B da PADO ou 8766 B 12 da IMAB, rebitadas, com puxador cromado;

iv. Portas de Correr: Receberão fechadura referência 1222 da LA FONTE, 815 da PAPAIZ, 1161 E 30 da IMAB, 430 da PADO ou equivalente,
com puxadores fixos tipo alça, de latão com acabamento cromado, referência PX 0718000 da IMAB ou equivalente da LA FONTE, PAPAIZ ou
PADO;

v. Boxes dos Banheiros: Receberão tranqueta, n° 1050 da UNIÃO MUNDIAL, nº 615 da IMAB ou equivalente.

 

12. Dobradiças
a. Portas de Madeira: Receberão 03 dobradiças referência 298, de ferro polido, de 3 1/2” x 3”, da marca LA FONTE ou equivalente;
b. Portas Metálicas: Receberão 03 dobradiças referência 298, de ferro polido, de 3 1/2” x 3”, da marca LA FONTE ou equivalente, soldadas;
c. Boxes dos Banheiros: Receberão 02 dobradiças referência 825 da IMAB ou 521 da MAFFEI, de latão cromado. Os batentes serão com apoio de

borracha referência 830 da IMAB ou 520 da MAFFEI.

 

13. Pintura
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i. Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo
fabricante, seguindo os seguintes critérios:

ii. Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serão de primeira linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN
WILLIAMS ou SUMARÉ.

iii. Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto que serão pintadas, deverão ser seladas antes da pintura ou
emassamento.

iv. Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.
v. Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos aplicadas de massa ou tinta definidas no orçamento se referem a 1ª

linha de uma das marcas especificadas.
vi. As tintas só poderão ser diluídas conforme indicação do fabricante expressa na embalagem do produto.
vii. As cores da ampliação devem seguir as cores adotadas para a reforma.
viii. Paredes Internas (Acrílica): Todas as paredes rebocadas internamente, não especificadas de modo diverso, serão emassadas previamente com 02

demãos de massa acrílica e pintadas com tantas demãos forem necessárias para o perfeito cobrimento com tinta acrílica de 1ª linha, na cor (definir
cor).

ix. Tetos: Serão pintados com tinta PVA na cor branco gelo, com emassamento.
x. Paredes Externas (Texturizada): As paredes externas indicadas no projeto, não especificadas de modo diverso, serão pintadas com tinta texturizada,

sem emassamento, na cor (definir cor).
xi. Paredes Externas (Acrílica): As paredes externas indicadas no projeto, não especificadas de modo diverso, serão pintadas com tantas demãos forem

necessárias para o perfeito cobrimento, com tinta acrílica semi-brilho (ou fosca) de 1ª linha, sem emassamento, na cor (definir cor).
xii. Esquadrias Metálicas, Suportes Metálicos, Grelha, Escada de Marinheiro e Tampa de entrada da inspeção do Reservatório: Receberão pintura esmalte

sintético brilhante, na cor (definir cor), sendo que antes desta pintura deverão ser previamente bem limpas, calafetadas com massa rápida e aplicada
uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A espessura final da cobertura da pintura será de 120microns (medida em película seca).

xiii. Estrutura Metálica: Receberá pintura com tinta Alquídica Dupla Função – DF (fundo anticorrosivo e acabamento) da SUMARÉ ou equivalente, na
cor (definir cor), sendo que antes desta pintura as peças deverão ser previamente bem limpas, calafetadas com massa rápida ANJO ou equivalente. A
aplicação deverá ser feita em camada de 50 microns (medidas na película seca), usando diluentes indicados pelo fabricante da tinta na proporção
máxima de 20%. A pintura deverá ser feita no canteiro antes da montagem e após retoques localizados nos furos, soldas e arranhões.

xiv. Estruturas de Ferro Galvanizado: Todas as estruturas, portões, mastros, guarda-corpos, corrimãos, esquadrias metálicas e etc. em ferro galvanizado
receberão pintura esmalte sintético brilhante, na cor branca, sendo que antes desta pintura as estruturas e esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicada uma demão de fundo auto aderente (super galvite).

xv. Alambrado: Os postes e viga de concreto de fixação da tela serão caiados em 2 demãos. O portão em tubo galvanizado e tela 5,0 x 5,0cm será pintado
na cor vermelho, sobre fundo supergalvite.

xvi. Demarcação das Vagas do Estacionamento: Deverão ser feitas com tinta acrílica metalatex da SHERWIN WILLIANS, poliesportiva da SUVINIL ou
equivalente, ou ainda a base de borracha clorada da SIKA ou equivalente.

 

14. Vidros
a. Os Painéis de Vedação das janelas, portas e ambientes envidraçados, conforme indicação do Projeto de Arquitetura serão de vidro na cor verde

transparente;
b. Liso 4mm nas janelas;
c. Liso 5mm nas portas;
d. Mini-Boreal nas janelas dos sanitários;
e. A fixação será por meio de massa de excelente qualidade, cor clara e perfeito acabamento.

 

15. Serviços Complementares
a. Reservatório Metálico: No local indicado no Projeto de Implantação deverá ser colocado um reservatório metálico tipo taça com coluna seca, com

capacidade para 5m³, feito de aço patinável da Cia Paulista, Cor 420 da CSN ou SAC 300 da USIMINAS, fornecido já pintado com tinta esmalte na
cor branca e com o logotipo do CBMGO. Será exigido o projeto de fundação fornecido pelo fabricante (devidamente registrado no CREA), o termo
de aceitação do produto pela SANEAGO (dentro do prazo de validade) e o termo de garantia do produto. Deverá também apresentar braçadeiras de
fixação da tubulação externa de entrada e saída a cada 0,40m;

b. Bancadas de granito: De 2,5cm de espessura, bordas abauladas e rodamão de 10,0cm, polido em todas as faces visíveis. O granito será selecionado,
não devendo apresentar manchas ou defeitos.  Toda a calafetação da pedra deverá ser feita com massa plástica;

c. Cubas para Cozinha: Em aço inox AISI 304, chapa n° 24 (0,6mm) medindo aproximadamente 35x40x15cm – Cuba n°3 (OU 46x30x15cm – Cuba n°1
OU 50x40x20cm – Cuba n°2), marca FABRINOX, TRAMONTINA, ETERNOX, FRANKE ou MEKAL;

d. Barras para deficientes: As barras de apoio para deficientes físicos serão Padrão B-6 da AGETOP, colocadas nos locais indicados no Projeto de
Arquitetura;

e. Escadas (exceto de concreto armado): Deverá ser feita a alvenaria lateral (assentada em 1 vez) e após executada a compactação dos degraus será feito
o concreto desempenado dos pisos das escadas (espessura de 5,0cm). Sobre eles nascerá a alvenaria de tijolo comum formando o espelho (assentada
em 1 vez). Os espelhos serão revestidos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, desempenada, espessura de 2,0cm, com juntas de dilatação de
2,0 em 2,0m. O arremate da parte superior do espelho será feito com o lastro do próximo degrau;

f. Fitas Antiderrapantes: Deverão ser colocadas, em todos os degraus de escadas, fitas antiderrapantes de 5cm, aplicada com dupla cola e com
acabamento e vedador de borda, da 3M ou equivalente;

g. Cadeado: Cada portão terá um cadeado 30mm, da BRASIL, PADO, PAPAIZ ou equivalente. (Para presídios e cadeias: Cada cela terá um cadeado
tipo TETRA, CRT 50 da PAPAIZ ou equivalente, em que cada chave abre 18 cadeados;

h. Letras Caixa Alta: Serão em aço inox escovado, usadas nos lugares especificados no projeto de arquitetura;
i. Mastros: Serão de tubo galvanizado, localizados conforme projeto, obedecendo o Padrão AGETOP;
j. Placa de Inauguração: Em aço inoxidável escovado, deverá ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguração da obra, com os dizeres e dimensões

fornecidos oportunamente pela Fiscalização da AGETOP;
k. Limpeza Final: À empreiteira caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o Caderno de Encargos da AGETOP.
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APÊNDICE E

ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

 

1. A instalação hidro-sanitária tem o objetivo de somente coletar águas pluviais, distribuir água potável e destinar corretamente o esgoto sanitário. Para atender
a esta finalidade, as instalações deverão ser executadas de acordo com projeto específico;

2. As águas pluviais deverão ser dispostas adequadamente conforme projeto;

3. Os tubos e conexões de PVC, para água e esgoto, serão de fabricação Tigre, Fortilit ou equivalente, soldáveis e isentos de impurezas, normatizados
conforme a NBR 5648/99 para água e NBR 5688/99 para esgoto, bem como conexões;

4. Os caimentos das canalizações de água pluvial serão no mínimo de 2% para tubos de 100mm.

5. Antes do revestimento e pintura, todas as canalizações deverão ser testadas, a fim de se constatar possíveis vazamentos;

6. As canalizações não embutidas nas alvenarias e estrutura deverão ser pintadas de acordo com sua finalidade: verde para águas potáveis, vermelho para
incêndio, preta para esgoto e marrom para águas pluviais;

7. Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com as bolsas voltadas para montante, isto é, em sentido oposto ao do escoamento.

8. Na execução da tubulação de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução limpadora própria para este fim;

9. As caixas de areia para captação de águas pluviais serão de alvenaria de 1/2 vez, assentadas na argamassa de cimento e areia traço 1:3, retangulares nas
dimensões indicadas no projeto. Estas serão revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, queimado a colher e provido de tampa de
concreto com grelha de ferro chato de 30 x 30cm e porta grelha.

 

 

APÊNDICE F

ESPECIFICAÇÕES DE ESTRUTURA E FUNDAÇÕES

 

1. Estrutura de concreto e fundações:
a. Conforme projeto estrutural em concreto;
b. A locação dos pilares deverá ser executada sem erros, com preciLUI de 5mm conforme medidas da prancha de locação do projeto estrutural de

concreto. A escavação das estacas deverá observar o projeto de fundações. Não serão admitidos desvios de prumo e imprecisões de perfuração
maiores que 5mm;

c. Para que os blocos sejam executados poderá haver a demolição do calçamento já existente. Esta demolição deverá acontecer somente na área do bloco
a ser concretado. O acabamento de piso deverá ser executado em concreto;

d. Cuidado especial deve ser tomado no momento da concretagem para evitar nichos;
e. A desforma deve garantir que não haverá a presença de nichos nas faces das peças. Para tanto recomenda-se o uso de formas revestidas e aditivos

desmoldante;
f. Os pilares deverão ser rebocados;

g. Não serão permitidos desaprumos verticais dos pilares;
h. Deverão ser usadas chapas de madeira compensada de 12 mm, resinadas e de boa qualidade para garantir a qualidade das faces dos pilares;
i. Não serão permitidas concretagens sem a fiscalização das armaduras e formas. Sob pena de demolição das peças e retrabalhos. Todas as

peças devem conferidas, inclusive estacas e blocos de fundação;
j. A profundidade da estaca de fundação ou a conta de arrasamento deverá ser conferida antes da concretagem pelo fiscal do DECON. A

negligência a este procedimento irá gerar a não medição dos serviços;
k. O cobrimento das armaduras dos pilares é de 3cm e dos blocos e estacas é de 4,5cm;
l. O concreto usinado não poderá conter agregados com dimensão maior que 19mm;

m. Na execução da laje observar os seguintes erros que não poderão ser cometidos:
i. Escoramentos desnivelados, sem base de fixação e sem travamento adequados, provocando desníveis nas lajes;
ii. Inexistência de ferragem de distribuição ou dimensionamento e posicionamento incorreto das mesmas;
iii. Resistência do concreto do capeamento menor que a especificada no projeto estrutural;
iv. Espessura do capeamento menor do que a indicada pelo projeto estrutural;
v. Desmoldagem precoce (antes do tempo normal de cura do concreto);
vi. Respaldos desnivelados das paredes que receberão as vigotas;
vii. Não garantia das condições de engastamento previstas na fabricação das lajes e especificadas no projeto de montagem;
viii. Quantidade insuficiente de linhas de escoras;
ix. Desobediência à sequência correta da retirada do escoramento (do centro para as laterais);
x. Não poderão ser usados escoras de bambu ou apoiadas diretamente sobre o EPS. As escoras contidas na composição 061101 da AGETOP são

de eucalipto roliço;
n. Os pilaretes e cintas de amarração das platibandas deverão ser detalhados no projeto estrutural, considerando a borda inclinada para o lado interno (no

telhado) a fim de evitar o escoamento da água na face externa;
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2. Vergas e contravergas
a. Todos os vãos de portas e janelas cujas travessas superiores não coincidam com lajes e vigas, deverão possuir contravergas de concreto,

convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam vinte centímetros no mínimo para cada lado do vão, conforme o Caderno de Encargos
da AGETOP, Capítulo VII, item 4.

 

3. Estrutura de aço
a. Conforme projeto estrutural em aço;
b. As peças deverão ser armazenadas em lugares cobertos, longe do alcance de quaisquer produtos químicos;
c. O responsável pela obra deverá informar ao responsável pela fiscalização o momento que as peças estarão prontas para ser içadas. Neste

momento o fiscal irá conferir se as peças usadas atendem ao projeto, autorizando ou não a montagem;
d. Após a montagem deverão ser pintadas as regiões não pintadas;
e. O fiscal irá proceder à conferencia da nota fiscal do produto para garantir que o aço empregado é o ASTM-A36. Caso esta informação não seja dada

na nota fiscal, deverá ser substituída por uma declaração do fornecedor atestando o aço empregado;
f. Todas as soldas não especificadas são feitas com eletrodos E60.

 

APÊNDICE G

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Em resumo, edificação será atendida por ramal de entrada em baixa tensão (380/220 V), onde a medição é interligada ao QGBT por cabos 4#35 mm² + 16 mm²,
EPR/XLPE, 90º, classe de encordoamento 2. Do QGBT saem os circuitos alimentadores dos quadros de distribuição da edificação, com as mesmas características
do ramal de entrada, incluindo os eletrodutos daquele ramal.
 

2. MATERIAIS ELÉTRICOS

2.1. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Deverão ser instalados nos locais indicados em planta e conterão os elementos indicados no diagrama unifilar e detalhes apresentados no projeto;
Placas de montagem ajustáveis em chapa 1,9mm (14 USG), pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, em processo eletrostático, cor cinza RAL
7032, com barramentos de cobre eletrolítico, de alto grau de pureza, instalados sobre isoladores de epóxi rigidamente estruturados para fases, neutro, terra e
barra para interligação dos disjuntores;
Plaquetas de identificação dos quadros, do tipo acrílico, pantografadas, transparentes, com letras pretas;
Sobretampa em policarbonato, espessura 3mm, transparente, com recorte para acionamento dos disjuntores;
Porta em aço com espessura mínima de 1,5 mm (16 USG), com trinco ou fenda;
Deverão ter as conexões adequadas para sua montagem tais como, trilhos para disjuntores, réguas de bornes, anilhas de identificação dos cabos, terminais
tipo olhal, canaletas etc.;
Os quadros de distribuição deverão ser compatíveis com os disjuntores padrão Europeu e com os Interruptores Diferenciais Residuais (IDRs). Os IDRs
podem ser substituídos por Disjuntores Diferenciais, desde que atendam aos requisitos de projeto. 
Todos os circuitos derivados dos quadros deverão ser protegidos por disjuntores nas capacidades indicadas em projeto;
Serão afixadas nas faces internas dos quadros, legendas dos circuitos e elementos instalados, em papel datilografado ou digitado via computador e
plastificado.

 
2.2. CONDUTORES ELÉTRICOS

Todos condutores elétricos serão de cobre eletrolítico, têmpera mole, pureza de 99%;
Toda emenda ou derivação em condutores de bitola igual ou inferior à 4mm2 será feita de acordo com a técnica correta e a seguir, protegida adequadamente
com fita isolante de 1a qualidade. Para condutores com bitola superior àquela, deverão ser empregados conectores de pressão tipo "parafuso fendido" de
cobre, fita de auto fusão e fita isolante;
Qualquer emenda ou derivação em condutores elétricos só poderá ocorrer no interior de caixas de passagem, caixas de interruptores ou de tomadas e nunca
no interior de eletrodutos;
Para facilitar a passagem de condutores elétricos em eletrodutos, deverá ser colocado no interior dos mesmos, arame galvanizado de bitola nº 14 BWG, para
circuitos de iluminação e tomadas e de nº 12 BWG em circuitos alimentadores de Quadros de Distribuição, com pontas de no mínimo 1 m para cada lado;
Os condutores elétricos só serão instalados nos eletrodutos, estando esses completamente isentos de umidade e corpos estranhos;
Deverão ser observadas as seguintes cores para os condutores; exceto para os condutores de alimentação do quadro de distribuição:
Condutor Fase: FASE A Preto, FASE B Cinza, FASE C Vermelho;
Condutor Neutro; Azul-Claro;
Condutor Terra: Verde ou Verde-Amarelo;
Condutor Retorno: Amarelo.
A derivação de um mesmo circuito só poderá ser feita em caixa de passagem. Não poderá haver emenda de condutores de seção circular e/ou cores
diferentes;
Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados em um mesmo eletroduto;
Os condutores de terra deverão ser protegidos com eletrodutos e tão curtos e retilíneos quanto possível, sem emendas e não conter chaves ou demais
dispositivos que causem sua interrupção.
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CABOS BAIXA TENSÃO – 0,6/1 Kv
 
Utilização: Entrada de energia e para interligação dos quadros

O metal será em fio de cobre nu, têmpera mole, forma redonda normal, encordoamentos classe 2;
A isolação será feita em composto termoplástico de Polietileno Reticulado (XLPE) ou em composto extrudado termofixo de borracha Etileno-Propileno
(EPR), antichama;
Capa Interna (enchimento) será feita em composto de Cloreto de Polivilina (PVC).
Área de seção transversal conforme o projeto;
Fabricação: PIRELLI, FICAP, ENERGIBRAS ou equivalente. 

 
CABOS DE BAIXA TENSÃO – 750V
 
Utilização: Alimentação dos pontos de energia elétrica.

O metal será constituído em fio de cobre nu, têmpera mole;
Forma redonda normal;
Encordoamento classe 5;
Isolação com camada interna de composto termoplástico de PVC na cor branca, e com a camada externa também em composto termoplástico de PVC, em
cores;
O mesmo deverá estar em conformidade com as Normas NBR 6148, NBR 6880, NBR 6245, e NBR 6812;
Bitolas 2,5mm² e 6,0mm²;
Todos condutores deverão ser dimensionados utilizando os critérios de capacidade de corrente e de queda de tensão.

Fabricação: PIRELLI, FICAP, ENERGIBRAS ou equivalente.
 
2.3. ELETRODUTOS

Os eletrodutos a serem empregados no piso interno ou externo serão de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), flexível, do tipo KANAFLEX ou
equivalente;
Eletrodutos utilizados no encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro serão rígidos, de pvc rígido, rosqueados, conforme NBR 15465.
Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas
cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades;
Eletrodutos utilizados no encaminhamento de circuitos/instalações embutidos (com exceção aos enterrados no solo) poderão ser usados de PVC flexível,
corrugados e não propagantes de chama;
É vedada a utilização de mangueiras comuns para o caminhamento dos circuitos;

Durante a fase de revestimento e/ou concretagem, as extremidades dos eletrodutos deverão ser vedadas com buchas de papel;
As luvas e curvas serão do mesmo material e terão as mesmas características e especificações dos eletroduto;
Os eletrodutos rígidos só deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se
cuidadosamente todas as rebarbas e arestas deixadas nas operações de corte;
Todas emendas em eletrodutos deverão ser feitas por meio de luvas apropriadas e nas mudanças de direção utilizar caixas de passagem;
Nas junções de eletrodutos com caixas metálicas (caixas de passagem, de luminárias, tomadas e interruptores), deverão ser empregadas buchas e arruelas e
nas extremidades de eletrodutos;
Os eletrodutos deverão estar completamente limpos e sem qualquer umidade, quando da passagem de condutores elétricos. Para sua secagem ou limpeza,
deverão ser apenas usados materiais tais como, buchas de estopa ou tecido puxados com arame galvanizado;
Em áreas pavimentadas, os eletrodutos deverão ser instalados a uma profundidade de no mínimo 90 cm em uma vala com largura de 30 cm, sendo que a
escavação deverá ser feita após a movimentação de solo e compactação do mesmo;
As tubulações serão instaladas de forma à não formar cotovelos;
Qualquer emenda deve garantir resistência mecânica equivalente a da tubulação, vedação suficiente, continuidade e regularidade da superfície interna;
As dimensões indicadas em projetos se referem aos diâmetros internos dos eletrodutos;
As eletrocalhas utilizadas deverão ser em chapa zincada a fogo com abas (perfil tipo C) e rigidamente fixadas, independentemente a estrutura do forro ou
luminárias, de modo a não os abalar, quando da passagem e/ou remanejamento de fios e cabos;
A fixação das eletrocalhas deverá ser realizada na laje ou nas vigas de forma a oferecer o máximo de rigidez ao sistema utilizando acessórios específicos
para o sistema como: chumbadores, vergalhão com rosca total, porca sextavada, parafuso sextavado e suporte vertical nas dimensões adequadas;
Deverão ser utilizados acessórios no mesmo padrão da calha existente, pré-fabricados, não podendo ser utilizados curvas, junções, divisores e demais
acessórios adaptados no local.

 
2.4. ILUMINAÇÃO

As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados no projeto, sendo admitida fabricação similar, desde que as
características de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que a qualidade e acabamento
construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua
análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto;
Todas as peças metálicas devem ser construídas em aço SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalação no forro especificado para o ambiente. Não
serão aceitas adaptações ou modificações do produto original para sua instalação no forro;
A pintura das luminárias deverá ser feita após desengorduramento das chapas, à base de epóxi com no mínimo duas demãos de base e duas de acabamento;
Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de alumínio anodizado brilhante;
Quando for especificada calha refletora de alumínio anodizado, esta deve ser brilhante;
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Os aparelhos de iluminação não poderão servir como condutos de passagem ou caixas para proteger emendas de condutores estranhos à própria instalação.
Todas as luminárias de material metálico deverão ser aterradas.

 
2.5. INTERRUPTORES E TOMADAS

Os interruptores serão instalados em caixas metálicas, formato retangular (2"x4"x2");
Os interruptores e tomadas serão fabricados com placas em termoplásticos brancas, contatos de prata e com demais componentes de função elétrica em liga
de cobre e com parafusos de fixação apropriados;
As tomadas comuns de embutir em caixa 4"x2"x2" serão de 3 pólos, 250V/10 A padrão brasileiro, de acordo com a NBR 14136.

 
2.6. DISJUNTORES

As correntes nominais, as capacidades de interrupção e o número de pólos (monopolar e tripolar) se encontram indicados no diagrama unifilar e nos quadro
de cargas do projeto.

 
2.7. PROTEÇÕES

Os disjuntores de todos os quadros de distribuição deverão ser do padrão Europeu, tipo N, curva de disparo B para iluminação e curva de disparo C para os
demais casos;
A montagem dos quadros deverá ser tal que os parafusos e condutores garantam perfeita fixação dos barramentos, disjuntores e ligações.
Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores da mesma marca e nas capacidades indicadas em projeto.
As tampas e sobretampas dos quadros deverão se encaixar com facilidade na parte frontal/operacional dos disjuntores.

 
2.8. INTERRUPTOR DIFERENCIAL - DR

O interruptor diferencial monopolar deverá possuir as seguinte características:

a)        Alta sensibilidade (30mA);
b)        Câmara extintora de arco;
c)         Mecanismo de disparo "livre";
d)        Curva de disparo C;
e)        Capacidade de ruptura de 6kA (IEC 947-2) / 3kA(IEC 898);
f)         Grau de proteção IP20;
g)        Fixação para encaixe perfil DIN 35mm.
 
2.9. SUPRESSOR DE SURTO
a)        Tensão nominal: 275V;
b)        Nível de proteção: Nivel II – IEC 61643-1;
c)         Classe: Classe C – VDE 0675;
d)        Nível de descarga máxima: 80kA;
e)        Corrente nominal: 80kA
 
2.10. ATERRAMENTO

O sistema de aterramento adotado será o TN-S;

A malha de aterramento proposta é apresentada em projeto. O distanciamento mínimo entre as hastes deverá ser de 3 metros. A conexão entre as hastes e a
cordoalha de cobre nú deverá ser realizada através de solda exotérmica e uma das hastes deverá ser instalada em caixa que propicie a sua inspeção e o seu
desacoplamento da cordoalha de cobre por meio de conexão mecânica.

 
2.11. REFERÊNCIAS COMERCIAIS

Deverão ser seguidas as referências comerciais indicadas nesta Especificação e complementadas a seguir:

a)        Quadros: Siemens, Taunus, Elsol, Carthom’s;
b)        Condutores: Pirelli, Alcoa, Ficap;
c)         Eletrodutos: Tigre, Vulcan, Wetzel, Paschoal Thomeu, Apolo;
d)        Disjuntores: Siemens;
e)        Interruptor DR: Siemens;
f)         Supressor de Surto: Moeller;
g)        Interruptores, tomadas elétricas e estabilizadas, tampas cegas em parede: Siemens linha Comercial;
i)          Caixas esmaltadas, conduletes, abraçadeiras, buchas, arruelas, conectores e terminais diversos: Paschoal Thomeu, Apolo, Wetzel, Forjasul, Hollingsworth,
Raychem, Magnet, Moeller, Strall, Pirelli, 3M.
 
2.12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos quadros de energia, deverão ser afixados avisos em material indelével, mostrados abaixo:
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ADVERTÊNCIA

1 - Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes são sinais de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola);
2- Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem
causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente,
que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU
REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA
USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.
 

 

APÊNDICE H

ESPECIFICAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

 

O presente documento visa especificar e orientar a execução das instalações de cabeamento estruturado da obra do quartel padrão 1 piso do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

A infraestrutura de cabeamento estruturado, juntamente com os elementos passivos (cabos, tomadas RJ 45 e acessórios) deverá ser nova e atender às
especificações constantes neste documento.
A rede de cabeamento estruturado deverá proporcionar aos usuários da edificação condições necessárias para operarem sistemas de comunicações de dados e voz
de forma integrada. Essa rede será considerada implantada, quando a integração perfeita entre os elementos ativos e passivos for alcançada.
 As instalações de cabeamento estruturado compreendem o fornecimento e instalação de cabos, fios, eletrodutos, caixas de distribuição e de passagem, blocos
telefônicos, racks, equipamentos passivos de acordo com as Normas Técnicas da TELEBRÁS e concessionária local, obedecendo-se o projeto específico e suas
especificações.
 

2. VISÃO GERAL DO PROJETO

As entradas telefônicas serão executadas através de um eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD) de diâmetro de 2”. O eletroduto parte da caixa de
passagem na entrada da edificação e até alcançar o Distribuidor Geral Telefônico (DGT), passa por mais três caixas de passagem. Estas caixas de passagem tem o
objetivo de facilitar a passagem da fiação telefônica.
O DGT será instalado com o eixo da caixa a 1,30m do piso acabado. As caixas para Distribuidor Geral (concessionária e CPCT) e de Distribuição Secundária
serão conforme padrões da Telebrás, de chapa de ferro n.º 16 BWG com fundo em madeira com 25mm de espessura, fechadura do tipo “triângulo” devidamente
aparelhado e pintado para proteção. Deverão possuir as ventilações exigidas pela concessionária.
O cabeamento horizontal será utilizado o cabo UTP categoria 6 de acordo com a norma ANSI/TIA-568-B.2-1 e ABNT NBR 14565:2012.
Para interligar os computadores à rede será utilizada a topologia em estrela, ou seja, partindo-se de um concentrador (switch) os cabos interligarão os
computadores independentes, formando-se uma estrela de ramificações. Assim, cada usuário poderá ter acesso físico direto ao concentrador.
Todos os pontos de rede estarão espelhados em painéis, permitindo a habilitação dos pontos aos concentradores através de cordões de manobra chamados patch
cords, flexíveis, montados e certificados em fábrica. Não serão aceitos cordões executados em campo com sobra de cabos. Desse modo, para habilitar fisicamente
um ponto de rede, basta conectar esse cordão ao ponto escolhido a uma porta qualquer dos concentradores (switches).
Entende-se por ponto de rede um cabo UTP 4 pares, terminado em conector RJ45 fêmea. Esse conector estará instalado numa caixa 4x2”, conforme o projeto.
Conectando este ponto ao computador será utilizado um Patch cord, montado e certificado em fábrica. Não serão aceitos cordões executados em campo com sobra
de cabos. Esse cordão será terminado por um conector RJ45 macho em ambas extremidades.
As instalações deverão ser executadas obedecendo às Normas Brasileiras da ABNT e em particular as seguintes normas e recomendações de especificações de
Sistemas de Cabeamento Estruturado e instalações telefônicas:

ABNT NBR 14565
ABNT NBR 16415
ANSI/TIA-568-B.1
ANSI/TIA-568-B.2
ANSI/TIA-526-14A
ISO/IEC 14763-1
Manuais de instalação de rede interna e externa da concessionária de telefonia local
Práticas Telebrás

 

3. INSTALAÇÕES GERAIS

‘Deverá ser passado um cabo independente para cada estação de trabalho, interligando as tomadas RJ45 dos patch panels às estações de trabalho. Conforme
especificado em projeto, deverão ser passados todos os cabos necessários para a operacionalização dos recursos.
Os referidos cabos não poderão ter emendas, dobras e partes desencapadas, em nenhuma hipótese, pois estas ocorrências alteram as características físicas dos
mesmos, acarretando em funcionamento inadequado da rede de uma maneira geral.
O planejamento das rotas para a passagem dos cabos deve levar em consideração fontes de emissão de sinais, ou seja, cabos de energia elétrica, rádio frequência
(RF), motores elétricos, geradores etc. Quando da coexistência de cabos UTP e fontes de energia, conforme citado anteriormente, todos os caminhos (eletrocalhas
e eletrodutos) dos cabos UTP deverão ser galvanizados e aterrados.
No patch panel, o cabo UTP deve ter folga suficiente em seu comprimento para possibilitar a troca de porta para qualquer outra porta RJ45 dos equipamentos
instalados. No lado da tomada de estação de trabalho, o cabo deve ter uma folga de 2 m.
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A fixação dos condutores do cabo UTP ao conector RJ45 deve obedecer à seguinte polaridade (T568A):

PINO COR OBSERVAÇÕES
1 Branco do par branco/verde Par 3
2 Verde Par 3
3 Branco do par branco/laranja Par 2
4 Azul Par 1
5 Branco do par branco/azul Par 1
6 Laranja Par 2
7 Branco do par branco/marrom Par 4
8 Marrom Par 4

 

Os cabos UTP deverão ser conectados ao patch panel obedecendo a uma curvatura de raio externo de 1”.
Caberá a contratada fornecer documentação sobre a certificação dos cabos de distribuição horizontal da instalação através do uso de analisador de rede local. Este
equipamento testa várias características como a interferência entre pares, atenuação, comprimento, além de outros parâmetros. Esta documentação deverá incluir
impressão de relatório gerado pelo analisador de cada cabo UTP testado pela contratada.
Todos os eletrodutos externos ao longo de seus trajetos/percursos da infraestrutura do cabeamento estruturado deverão ser envelopados.

 

4. ESPECIFICAÇÕES

4.1. Cabos UTP categoria 6
Deverão ser utilizados condutor de cobre 24 AWG isolado com polietileno termoplástico, trançado em 4 pares, capa externa em PVC retardante de chama e
cumprir os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISSO/IEC 11801:

Compatibilidade com os padrões da rede:
1000BASE-T / 1000BASE-CX / 1000BASE-SX / 5.4 1000BASE-LX
100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100Mbps
100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100Mbps
100vg-AnyLAN, IEEE 802.12u, 100Mbps
10base-T, IEEE802.3, 10Mbps

Possuir certificações ISO9001/ISO14001 e ANATEL;
Cor azul;
Temperatura de operação de -10º C a 60º C;
Valores máximos para os seguintes parâmetros:

Desequilíbrio resistivo máximo de 5%;
Resistência elétrica CC máxima de condutor de 20º C de 94 W/km;
Capacitância mútua máxima 1kHz de 57 pF/m;
Atraso de propagação máximo 5550 nS/100m a 10MHz;
Prova de tensão elétrica entre os condutores até 2500VDC/3s;
Resistência máxima de isolamento até 10000 MW/km.

4.2. Tomada RJ45 Categoria 6

Os conectores fêmea RJ45 categoria 6 deverão ter suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, vídeo,
Sistema De Automação Predial, 10GBASE-T (TSB-155);
Conector padrão IDC em ângulo de 90º, para condutores de 22 a 26 AWG com acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;
Material do contato elétrico em bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 100 μin (2,54 μm) de níquel;
Compatibilidade com RJ-11;
Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B;
Possibilidade de fixação de ícones de identificação;
Quantidade de ciclos ≥ 750 RJ 45 e ≥ 200 RJ11 no bloco IDC;
Atender às normas EIA/TIA 568B.2 e seus adendos, ISSO/IEC 11801, NBR 14565 e FCC parte 68;
Possuir certificações ISO9001/ISO14001 e ANATEL.

4.3. Identificação da rede
Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores (anilhas) para condutores elétricos de tal modo que estes não deslizem pelo cabo e indiquem o número
do terminal de trabalho correspondente. Referência: Hellermann do tipo Helagrip, SETON.
A identificação deve ser colocada a uma distância, conforme descrita a seguir, de modo que a visualização desta não seja prejudicada, conforme descrito a seguir:

Distância do conector RJ45 do lado do patch panel d=1,0 cm;
Distância do conector RJ45 do lado da estação de trabalho d=20,0 cm.

Do lado da estação de trabalho, a identificação dos espelhos deverá ser sequencial, conforme numerado em projeto.
O padrão para a identificação dos espelhos de tomadas e painéis do rack deverá seguir o adotado pela norma ABNT 14565.
4.4. Certificação da Rede
Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos na forma impressa e também em meio magnético (CD ROM). A certificação contemplará o
cabeamento UTP.
Para os componentes categoria 6, a certificação deverá ser realizada com equipamento analisador de rede local, de acordo com as normas TIA/EIA-568-B.2-1,
TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1. Os itens que deverão constar no relatório de certificação com os parâmetros da norma serão os seguintes:
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Mapeamento de fios (wire map);
Comprimento;
Inserção de sinal;
NEXT;
PS NEXT;
ELFEXT;
PS ELFEXT;
Return loss;
Propagation delay;
Delay skew.

4.5. Racks de telecomunicações
Os racks fornecidos e instalados deverão possuir altura de 1,6 m de seu eixo ao piso acabado. Os perfis laterais deverão ser em chapa de aço, bitola 18, removíveis
e o seu fechamento será através de fecho do tipo manopla, tetos, laterais e tampa traseira em aço bitola 18, venezianas laterais para ventilação, acompanhado com
porta de aço/acrílico, chaves, segundo plano, fundo, parafusos e porcas para fixação.
Acessórios elétricos: alimentação elétrica dos equipamentos executada por meio de uma calha contendo oito tomadas 2P+T, 250 V, 10A. A calha deverá possuir
orifício nas extremidades para fixação na estrutura do rack e cabo flexível PP 3x2,5mm², com 2,5 m de comprimento e plugue macho 2P+T. O acabamento da
calha deverá ser em alumínio anodizado.
Demais acessórios: fornecer e instalar organizadores de cabos e duas bandejas para instalação de equipamentos necessários. A instalação dos racks deverá ser feita
nos locais indicados em projeto. Deverão ser fornecidos os kits de fixação dos elementos no interior do rack, sendo cada kit composto por parafuso cabeça panela
Phillips M5x15, arruela lisa M5 e porca M5 com gaiola de aço.
 
4.6. Patch panel – 12 portas
Serão utilizados patch panels modulares 19”, para fixação em rack, do tipo interconexão, com portas RJ45 fêmeas (jack), de 8 vias, categoria 6, com conexão tipo
IDC para condutores de 22 a 24 AWG e polaridade T568A.
O painel frontal deverá ter pintura de alta resistência a riscos. Deverá possuir suporte traseiro para braçadeiras, possibilitando a amarração dos cabos. Referência:
Furukawa, AMP ou similar.
Deverão ser utilizadas plaquetas de identificação, encaixadas na parte frontal dos patch panels, para identificação externa dos pontos.
Os patch panels deverão ser fornecidos e instalados, com acessórios de fixação e executada a crimpagem dos cabos horizontais e seus terminais.
Os racks fornecidos e instalados deverão possuir altura de 1,6 m de seu eixo ao piso acabado. Os perfis laterais deverão ser em chapa de aço, bitola 18, removíveis
e o seu fechamento será através de fecho do tipo manopla, tetos, laterais e tampa traseira em aço bitola 18, venezianas laterais para ventilação, acompanhado com
porta de aço/acrílico, chaves, segundo plano, fundo, parafusos e porcas para fixação.
 
4.7. Patch cords e patch cables
Serão fornecidos e instalados patch cords de 2,0 m, categoria 6, certificado de fábrica, na cor azul, para a interconexão dos pontos nos patch panels ao switch e
para a ligação dos equipamentos de telecomunicações nas áreas de trabalho.
Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 6, flexíveis, com 4 pares trançados, com conectores RJ45 machos (plugues) na polaridade T568A,
para os patch cords. Os patch cords deverão ser confeccionados e testados em fábrica, devendo ser apresentada certificação categoria 6 do fabricante. Referência:
Furukawa, AMP ou similar.
 
4.8. Eletrodutos, eletrocalhas, conexões, caixas de passagem e derivação
Todos os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua e uniforme de caixa a caixa, na qual possam ser instalados sem prejuízo ao
isolamento do cabo de lógica e energia. Os eletrodutos deverão ser nivelados e alinhados com as vigas, paredes e estruturas existentes. Após a serragem ou corte
do eletroduto, as arestas cortantes deverão ser eliminadas a fim de deixar caminho livre para a passagem dos condutores, sem provocar a destruição do
revestimento de proteção.
Durante a fase de revestimento e concretagem, as extremidades dos eletrodutos deverão ser vedadas com buchas de papel.
Nas junções de eletrodutos com caixas de passagem metálicas deverão ser utilizadas buchas e arruelas metálicas.
Os eletrodutos deverão estar completamente limpos e sem umidade quando da passagem de condutores pelos mesmos.
As dimensões indicadas nos projetos se referem aos diâmetros internos dos eletrodutos.
As caixas de passagem deverão possuir corpo e tampa em liga de alumínio silício, de alta resistência mecânica, junta de vedação em borracha. Serão utilizadas
para a passagem dos condutores, com as dimensões definidas em projeto.
A eletrocalhas para a rede de cabeamento estruturado serão do tipo “C”, furada, em chapa de aço. Serão suspensas por meio de suporte vertical e fixadas por meio
de vergalhões rosca total.
As tubulações e caixas deverão ficar embutidas em parede ou piso. Deverão estar afastadas de no mínimo 12 cm da tubulação de lógica (eixo das tubulações).
A rede de eletrodutos deverá ser alinhada com as paredes adjacentes, formando com as caixas de passagem e derivação, ângulos de 90
graus.                                                                           

 

APÊNDICE I

ESPECIFICAÇÕES DE SERRALHERIA

 

1. Deverão ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1º uso e isentos de ferrugem
2. Janelas:

a. Devem ser de vidros fixados com perfis de alumínio à alvenaria;
b. A vedação das esquadrias deverá ser feita por silicone. (A calafetação das frestas deverá ser feita com massa plástica com perfeito lixamento)

3. As portas devem ser as especificadas no caderno de esquadrias da AGETOP conforme tipo especificado no orçamento;
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4. Escada de acesso à Caixa D’água: Será em ferro redondo maciço com 16mm de diâmetro, fixado à alvenaria por argamassa 1:3 cimento e areia;
5. Alçapão: Será em Chapa Lisa Vincada nº14 (2,0mm), com cantoneiras 3/4” de largura e 1/8” de espessura e cadeado;
6. Grelhas Metálicas: Removíveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8” e ferros chatos de 1/8” espaçados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8”,

com porta grelha em ferro cantoneira de abas iguais com 7/8” de largura e 1/8” de espessura;
7. Os portões deverão ser executados conforme especificação PT-01 AGETOP;
8. Deverão ser adequados ás medidas entre os pilares;
9. Entre os pilares P1 e P7 e os pilares P6 e P8 deverão ser executadas grades fixas conforme o padrão PT-01 AGETOP;

10. Os portões deverão receber primer e pintura alquídica na cor branco gelo;

 

APÊNDICE J

ORÇAMENTO DETALHADO E SINTÉTICO

Pasta de trabalho Orçamento do arquivo "Orçamento - Iporá - Base 2017 - 20180221.xls" anexado a raiz deste processo no SEI.

 

APÊNDICE K

COMPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Pastas de trabalho Composição CBMGO e Composição AGETOP do arquivo "Orçamento - Iporá - Base 2017 - 20180221.xls" anexado a raiz deste processo no SEI.

 

APÊNDICE L

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

Pasta de trabalho Cronograma do arquivo "Orçamento - Iporá - Base 2017 - 20180221.xls" anexado a raiz deste processo no SEI.

 

APÊNDICE M

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS

Pastas de trabalho Encargos Sociais Horistas e Encargos Sociais Mensalistas do arquivo "Orçamento - Iporá - Base 2017 - 20180221.xls" anexado a raiz deste processo no SEI.

 

APÊNDICE N

SERVIÇOS RELEVANTES

Â
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1. SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO (os quantitativos abaixo já representam 50% dos quantitativos totais da
obra, os quais deverão ser comprovados, conforme previsto no inciso V do item 4.1.5 do Edital):

1. 53 m³ de concreto;
2. 446 m² de forma;
3. 3467 kg de aço para concreto armado;
4. 228 m² de laje;
5. 2420 m de cabos para instalações elétricas;
6. 772 m de cabos de lógica;
7. 439 m² de alvenaria;
8. 3.204 kg de estrutura de aço;

 

2. SERVIÇOS QUE PODERÃO SER SUBCONTRATADOS
1. Fundações;
2. Instalações de ar condicionado;
3. Impermeabilizações;
4. Fabricação e montagem de estrutura de aço;
5. Vidros e pele de vidro;
6. Forros;
7. Terraplanagem e limpeza do terreno;
8. Transportes;
9. Instalação de brises e ACM;

APÊNDICE O

PROJETOS EXECUTIVOS

 

Os projetos executivos para construção do quartel Bombeiro Militar na cidade de Iporá/GO encontram-se disponíveis para download em formato “.pdf” através do
endereço eletrônico: http://www.bombeiros.go.gov.br (Serviços > Licitações > Editais Publicados).

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ SILVA MATOS, Engenheiro do CBMGO, em 12/03/2018, às 11:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por RENATO MENDES DA SILVA, CHEFE DE DEPARTAMENTO/SEÇÃO, em 12/03/2018, às 11:40, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1702469 e o código CRC 1716815F.
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