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1 INSTALAÇÃO DE OBRA 

A contratada deverá manter, no canteiro de obras, cópia do Alvará de 

Construção em local de fácil acesso à fiscalização. 

O canteiro de obras, suas instalações e equipamentos, bem como os serviços 

preparatórios e complementares, respeitarão o direito de vizinhança e o disposto no 

Código de Edificações, nas Normas Técnicas Brasileiras, na legislação sobre segurança, 

no Código de Posturas e no seu regulamento. 

1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

TAPUME 

A obra deverá ser isolada por tapume executado em chapa de madeira 

compensada resinada, de forma que impeça o acesso de pessoas alheias à atividade e 

garante a segurança da obra. 

ANDAIME 

Este item prevê a construção e montagem/desmontagem de andaime, para 

execução de revestimento interno de forros. 

PLACA DE OBRA 

Para dar início à obra, é obrigatória a instalação de placa de identificação, em 

posição visível a partir do logradouro e deve ser mantida no local desde o início até o 

término da obra. 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 DEMOLIÇÕES 

RETIRADA DE PORTAS 

Estão inclusas neste item portas diversas, caixilhos e vistas, dobradiças, molas, 

ferragens, sistemas e padrões diversos, com retirada completa, incluindo marcos, 

ferragens, mola hidráulica e maçaneta. 

Deverão ser previstos os serviços de acabamento das áreas remanescentes ao 

elemento retirado, incluindo a reconstituição do entorno da área atingida. As esquadrias 

deverão ser entregues para a administração do CRN9. 
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DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL 

Os serviços se referem às paredes de drywall conforme indicado no projeto de 

arquitetura, e incluem a retirada de revestimentos diversos como: argamassa, textura, 

revestimento cerâmico e demais revestimentos. O material deverá ser transportado 

para local conveniente e posteriormente retirado como entulho. 

RETIRADA DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA 

Os serviços se referem às divisórias em madeira conforme indicado no projeto 

de arquitetura, e incluem a retirada de portas, ferragens, guias e outros itens. O material 

deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado como 

entulho. 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 

Os serviços se referem às paredes de alvenaria conforme indicado no projeto de 

arquitetura, e incluem a retirada de revestimentos diversos como: argamassa, textura, 

revestimento cerâmico e demais revestimentos. O material deverá ser transportado 

para local conveniente e posteriormente retirado como entulho. 

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO 

Este item prevê remoção de forro gesso, inclusive estrutura. Deverão ser 

previstos os serviços de acabamento das áreas remanescentes ao forro retirado, 

incluindo a reconstituição do entorno da área atingida. O material deverá ser afastado 

do local de retirada, sendo transportado para local conveniente e posteriormente 

retirado como entulho. 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

Estão inclusos neste item peças de dimensões, espessuras, formatos e padrões 

diversos. Estão inclusos neste item os serviços de retirada de cola, inserts metálicos, 

cantoneiras de ligação, juntas de dilatação e outros acabamentos empregados. Estão 

inclusos neste item rejuntes, argamassa de assentamento e acabamentos. Deverão ser 

previstos os serviços de recorte e acabamento nas áreas remanescentes ao 

revestimento retirado, incluindo o reassentamento de peças soltas no entorno das áreas 

de intervenção. O material deverá ser transportado para local conveniente e 

posteriormente retirado como entulho. 
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REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA 

Estão inclusos neste item a retirada de bancadas e suportes. Deverão ser 

previstos os serviços de recorte e acabamento nas áreas remanescentes à bancada 

retirada, incluindo o reassentamento de peças soltas no entorno das áreas de 

intervenção. O material deverá ser transportado para local conveniente e 

posteriormente retirado como entulho. 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

Estão inclusos neste item a remoção de metais – válvulas, registros, torneiras e 

barras de apoio, incluindo as canoplas e respectivos acabamentos, ligados às redes de 

abastecimento de água. Estão inclusas neste item os serviços de retirada e/ou inserção 

de cola, plugs, caps e outros acabamentos necessários, louças sanitárias – bacias 

sifonadas com caixa acoplada, bacias sifonadas, assentos, mictórios, lavatórios, colunas 

de lavatórios, tanques, cubas de aço inox, cubas em louça, incluindo as válvulas destes, 

engates flexíveis metálicos ou em PVC, espelhos planos, em vidro ou cristal, com as 

respectivas fixações, acessórios tais como: papeleiras, toalheiros, saboneteiras, cabides, 

instalados em sanitários e nas demais áreas de intervenção.  O material deverá ser 

transportado para local conveniente e posteriormente retirado como entulho. 

REMOÇÃO DE ARQUIVO EXISTENTE 

Deverá ser realizada a remoção do arquivo existente no ambiente indicado em 

Projeto de Arquitetura. Deverão ser previstos os serviços de recorte e acabamento nas 

áreas remanescentes ao arquivo retirado. O material deverá ser transportado para local 

conveniente e posteriormente retirado como entulho. 

REMOÇÃO DE RESÍDUO DE OBRA EM CAÇAMBA 

A colocação e a retirada da caçamba devem consideras as normas de trânsito, a 

limpeza urbana, o meio ambiente e a segurança de pedestres e veículos. Além disso, é 

necessário que a empresa prestadora do serviço tenha o licenciamento na Prefeitura. 

A colocação de caçamba no logradouro é proibida junto ao hidrante e a menos 

de 5 metros da esquina do alinhamento dos lotes. Além disso, não pode ultrapassar a 

faixa delimitada para estacionamento de veículos. O tempo de permanência no mesmo 

local é de três dias.  
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3 PAREDES E PAINÉIS 

3.1 PAREDES 

Este item inclui a execução de parede com placas de gesso acartonado (drywall), 

com e sem tratamento acústico. 

O drywall deve ser composto por 2 placas de gesso de cada lado e estrutura em 

aço galvanizado. As divisórias indicadas em projeto com tratamento acústico devem ser 

preenchidas com manta de lã de PET. 

Serão utilizadas duas categorias de chapa acartonada, sendo: 

▪ Chapa normal (padrão ou standard) – chapas de gesso e cartão comuns, para 

emprego em divisórias sem exigências específicas de desempenho; e 

▪ Chapa hidrófuga (chapa verde) – a serem utilizadas em paredes internas 

sujeitas à ação de umidade (áreas molháveis). Gesso com adição de 

polímeros. A chapa recebe um tratamento à base de silicone na superfície do 

papel cartão e na parte interna do gesso. 

Dentre os acessórios, os principais empregados na execução de divisórias de 

chapas de gesso acartonado são: 

▪ Parafusos auto-atarrachantes – utilizados para fixação das chapas de gesso 

acartonadas à estrutura; 

▪ Fita reforçada – empregada nas juntas entre chapas ou em reforços ou em 

acabamento de cantos; 

▪ Massa para rejuntamento – massa especial à base de gesso e aditivos, 

inclusive resinas que conferem maior trabalhabilidade e plasticidade. 

▪ Cantoneiras metálicas – utilizadas para acabamento e proteção de cantos e 

em bordas cortadas; e 

▪ Lã de pet – utilizadas para enchimento das paredes, visando melhor 

desempenho acústico. 

Todos os materiais empregados na execução deverão atender às normas 

técnicas da ABNT e serão utilizados conforme recomendações do fabricante. 

Devido à sensibilidade dos painéis de gesso acartonado à água, as chapas 

deverão ser fixadas com pelo menos um centímetro acima do piso acabado. 
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3.2 DIVISÓRIAS 

As divisórias especificadas devem ser cuidadosamente instaladas quanto ao 

nivelamento, alinhamento e prumo das peças, para que sejam mantidas as dimensões 

especificadas no Projeto de Arquitetura. Para isso, o piso, alvenaria e placas/painéis 

deverão estar perfeitamente alinhadas e niveladas. A dimensão total dos vãos deverá 

ser conferida antes da instalação das peças, para, se necessário, redividir a diferença. 

DIVISÓRIA PISO-TETO LINHA LINEAR 

Instalar divisória piso-teto dividida por módulos em vidro de segurança duplos 

transparente com persiana interna cor grafite, película e estrutura em alumínio cor 

preto. Espessura total = 85mm. Linha Linear, marca Marelli ou equivalente. 

 

 
Imagem ilustrativa da divisória linha 
Linear. Utilizar acabamentos conforme 
indicado em especificação. 
 

DIVISÓRIA PISO-TETO LINHA TIME 

Instalar divisória piso-teto divida por módulos em vidro de segurança laminado 

5+5mm transparente com estrutura em alumínio (cor preto) e junta seca com perfil de 

policarbonato (função acústica). Espessura total = 5mm. Ref.: Linha Time, marca Marelli 

ou equivalente. 
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Imagem ilustrativa da divisória linha 
Time. Utilizar acabamentos conforme 
indicado em especificação. 

DIVISÓRIA PISO-TETO EM MDF 

Instalar divisória piso-teto em MDF com revestimento laminado melamínico 

cor/textura concreto. Esp=2,5cm. Ref.: Lunar, marca Duratex ou equivalente. 

 

MDF Lunar, marca Duratex ou 
equivalente. 

DIVISÓRIA PISO-TETO RETRÁTIL/ARTICULADA 

Divisória piso-teto retrátil/articulada em mdf esp = 25mm acabamento laminado 

cor cinza com trilho superior fixado no forro, permitindo o recolhimento total das placas 

da divisória. Ref.: Cinza Sagrado, marca Duratex ou equivalente 

 

MDF Cinza Sagrado, Linha Essencial, 

marca Duratex ou equivalente. 
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PAINEL ACÚSTICO 

Painel acústico h=130cm em lã de vidro aglomerada com resina sintética 

revestido em tecido em ambas as faces na cor prata. Ref.: Painel Sonare, marca Isover 

ou equivalente. 

3.3 TRATAMENTO ACÚSTICO 

Nas paredes de drywall indicadas em Projeto de Arquitetura, devem ser 

instaladas manta de lã de pet para execução de tratamento acústico. Deve ser realizada 

a recomposição das paredes, pisos e tetos afetados durante a execução dos serviços. 

4 ESQUADRIAS 

4.1 PORTAS DE MADEIRA 

Este item inclui fornecimento e instalação de portas em madeira conforme 

indicado em projeto de Arquitetura. 

Antes da fabricação de marcos, folhas e vidros, as medidas finais e quantidades 

deverão ser conferidas em obra. 

As portas serão de giro do tipo prancheta com acabamento em laminado 

melamínico na cor branco.  

As portas de madeira possuem variação de fechaduras e maçanetas, por isso, 

deve ser conferido atentamente os locais de instalação de cada tipo de fechadura e 

maçaneta. 

4.2 PORTAS METÁLICAS 

Este item inclui fornecimento e instalação de porta metálica conforme indicado 

em projeto de Arquitetura. 

Antes da fabricação da esquadria, as medidas finais deverão ser conferidas em 

obra. 

A porta deverá ser tipo veneziana ventilada na cor preta, com fechadura 

standard. 

4.3 PORTAS DE VIDRO 

As portas de vidro indicadas em projeto fazem parte da composição de divisórias 

piso-teto e devem ser executadas conforme especificação, atendendo ao mesmo 

padrão e linha. 
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4.4 JANELAS 

A esquadria entre a sala e o sanitário (localizados no 4º pavimento, conforme 

indicado em projeto de Arquitetura) tipo máxim-ar deve ser trocada para esquadria tipo 

vidro fixo, seguindo minuciosamente o padrão existente dos vidros e estrutura, de forma 

que não seja perceptível nenhuma diferença de cores e módulos na fachada. 

5 FORROS 

5.1 FORRO DE GESSO 

Deverá ser executado nos locais indicados em projeto de arquitetura, forro de 

gesso acartonado. 

Primeiramente, deve ser marcado o nível do forro no ambiente conforme projeto 

de arquitetura com auxílio de mangueira de nível ou nível a laser. Também devem ser 

marcados na laje, os pontos de fixação dos tirantes, distância de fixação e modulação 

dos perfis, utilizando o cordão de marcação. 

Após realizadas as marcações, deve-se fixar os tirantes à laje, por pinos 

projetados por carga explosiva e colocar suportes niveladores. Em seguida, posicionar 

os perfis perimetrais nas linhas de marcação, conferir o nível do teto e fixar os perfis às 

paredes com bucha e parafuso, pino de aço ou prego de aço. 

Deve, então, ser executada a amarração da chapa, tratando as juntas com massa 

e fita e completando o acabamento cobrindo os parafusos com massa, para então, fixar 

as chapas de gesso nos perfis metálicos e executar a última fiada da chapa de gesso. 

As juntas devem receber uma camada de massa específica para juntas e fixada 

uma fita específica, para receber uma nova camada de massa. 

Por fim, o forro deve ser lixado para receber a pintura. É importante que o forro 

seja cuidadosamente analisado a fim de garantir que a superfície esteja uniforme e que 

os pontos de junção estejam imperceptíveis para receber a pintura. 

O acabamento deverá ser realizado em tinta acrílica Premium, nas cores 

descritas abaixo, acabamento fosco, com aplicação mínima de duas demãos, ou quantas 

forem necessárias para o perfeito recobrimento das superfícies. 

Deve-se observar atentamente onde indicado no projeto a utilização de forro de 

gesso liso ou perfurado. 

As chapas perfuradas devem ter a perfuração tipo retangular aleatório. 
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Imagem ilustrativa da chapa de gesso 

perfurada. 

 

6 REVESTIMENTOS 

6.1 CIMENTÍCIOS 

Este item prevê a execução dos seguintes revestimentos cimentícios: 

▪ Chapisco no traço de 1:3 (cimento e areia) 

▪ Emboço no traço de 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia); e 

▪ Reboco paulista (massa única) no traço 1:2:7 (cimento, cal hidratada e areia. 

6.2 CERÂMICOS 

Nos locais indicados no projeto de arquitetura devem ser instalados o 

revestimento cerâmico especificado.  

No armazenamento dos revestimentos cerâmicos, deve-se seguir as seguintes 

recomendações: 

▪ Manter as caixas em local coberto; 

▪ Armazenar as caixas na vertical, sobre estrados de madeira; 

▪ Separar as caixas pelo nome do produto, tonalidade e calibre; 

▪ Manter a etiqueta da caixa com o nome do produto, tonalidade e calibre 

sempre visível (voltado para fora); 

▪ Respeitar o empilhamento máximo permitido pelo fabricante; 

▪ Não misturar lotes diferentes, pois isso poderá causar variação de tonalidade 

após o assentamento (efeito tabuleiro de damas). 

Para assentamento, deve-se seguir os seguintes passos: 

 Preparo da argamassa – Deve-se ler atentamente as orientações do fabricante 

descritas na embalagem e seguir RIGOROSAMENTE o volume de água indicado na 

embalagem. Preparar argamassa em recipiente plástico. Fazer a mistura com furadeira 
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LENTA ou misturadora elétrica. Depois de misturar a argamassa, esta deverá ser 

totalmente utilizada imediatamente. Ler na embalagem da argamassa qual o “Tempo 

de Pote”. Normalmente 2 horas, pode variar de acordo com cada fabricante. Caso não 

utilize toda a argamassa dentro deste prazo, deve-se DESCARTAR a argamassa vencida. 

Assim que a argamassa é aplicada sobre alguma superfície, ela já começa a secar, por 

isso, não se deve demorar para posicionar a placa cerâmica. Tempo em aberto é o tempo 

máximo que cada argamassa suporta. Este valor varia conforme o modelo de argamassa 

e condições climáticas. Em condições normais esse tempo não é superior a 5 minutos, 

portanto nunca abra panos maiores que 1m. 

Seta de assentamento – Sempre alinhas as setas, números ou palavras 

posicionadas pelo fabricante no verso das placas. 

Dupla colagem - As normas NBR 13753 (Pisos) e 13754 (Paredes) exigem para 

formatos iguais ou superiores a 30x30 (900cm²) que a argamassa seja aplicada no 

substrato e no verso da peça. Este processo é conhecido como dupla colagem e é 

necessário para preencher de argamassa todo o espaço entre a peça e o substrato. A 

Dupla Colagem deve ser feita com cordões em sentido paralelo para ¬garantir até-25% 

mais aderência do que se assentado com os cordões cruzados. 

Esmagamento dos cordões - Assentar as peças cerâmicas aproximadamente 5 

cm de sua localização final. Após seu assentamento, a peça deverá ser arrastada na 

diagonal até a sua posição correta. Este procedimento deverá ser feito com qualquer 

tamanho de placa. 

Rejuntamento - O rejunte deverá ficar o mais próximo possível da superfície da 

peça para que consiga vedar a entrada de água no sistema. Este processo é importante 

nas peças cortadas, uma vez que ¬ ficam mais expostas à entrada de umidade pelo corte 

gerado, principalmente as peças cortadas em locais de ambientes molhados. 

Após o assentamento do produto cerâmico ocorrerão as execuções das etapas 

seguintes e, para evitar impactos ou desgaste do produto cerâmico, é importante 

proteger os revestimentos com materiais próprios para este fim, garantindo que o 

trabalho realizado permanecerá inalterado. 

As texturas dos revestimentos indicados devem ser conforme especificações 

abaixo: 
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Porcelanato tipo tijolo rústico, dimensões 
6,5x23cm, variação visual V4, com 83 
faces, junta seca. Ref.: Tom Brick, linha 
Taylor Made Bricks, marca Portobello ou 
equivalente. 
 
 

 

Porcelanato cor verde, dimensões 
6,5x23cm, variação visual V1, com 6 
faces, Junta seca. Ref.: Acquamarine, 
linha Color Market, marca Portobello ou 
equivalente 
 

7 PISOS 

7.1 CIMENTÍCIOS 

Este item prevê a execução de contrapiso em argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). 

7.2 PISO CERÂMICO 

Nos locais indicados no projeto de arquitetura devem ser instalados o 

revestimento cerâmico especificado.  

No armazenamento dos revestimentos cerâmicos, deve-se seguir as seguintes 

recomendações: 

▪ Manter as caixas em local coberto; 

▪ Armazenar as caixas na vertical, sobre estrados de madeira; 

▪ Separar as caixas pelo nome do produto, tonalidade e calibre; 

▪ Manter a etiqueta da caixa com o nome do produto, tonalidade e calibre 

sempre visível (voltado para fora); 

▪ Respeitar o empilhamento máximo permitido pelo fabricante; 
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▪ Não misturar lotes diferentes, pois isso poderá causar variação de tonalidade 

após o assentamento (efeito tabuleiro de damas). 

Para assentamento, deve-se seguir os seguintes passos: 

 Preparo da argamassa – Deve-se ler atentamente as orientações do fabricante 

descritas na embalagem e seguir RIGOROSAMENTE o volume de água indicado na 

embalagem. Preparar argamassa em recipiente plástico. Fazer a mistura com furadeira 

LENTA ou misturadora elétrica. Depois de misturar a argamassa, esta deverá ser 

totalmente utilizada imediatamente. Ler na embalagem da argamassa qual o “Tempo 

de Pote”. Normalmente 2 horas, pode variar de acordo com cada fabricante. Caso não 

utilize toda a argamassa dentro deste prazo, deve-se DESCARTAR a argamassa vencida. 

Assim que a argamassa é aplicada sobre alguma superfície, ela já começa a secar, por 

isso, não se deve demorar para posicionar a placa cerâmica. Tempo em aberto é o tempo 

máximo que cada argamassa suporta. Este valor varia conforme o modelo de argamassa 

e condições climáticas. Em condições normais esse tempo não é superior a 5 minutos, 

portanto nunca abra panos maiores que 1m. 

Seta de assentamento – Sempre alinhas as setas, números ou palavras 

posicionadas pelo fabricante no verso das placas. 

Dupla colagem - As normas NBR 13753 (Pisos) e 13754 (Paredes) exigem para 

formatos iguais ou superiores a 30x30 (900cm²) que a argamassa seja aplicada no 

substrato e no verso da peça. Este processo é conhecido como dupla colagem e é 

necessário para preencher de argamassa todo o espaço entre a peça e o substrato. A 

Dupla Colagem deve ser feita com cordões em sentido paralelo para ¬garantir até-25% 

mais aderência do que se assentado com os cordões cruzados. 

Esmagamento dos cordões - Assentar as peças cerâmicas aproximadamente 5 

cm de sua localização final. Após seu assentamento, a peça deverá ser arrastada na 

diagonal até a sua posição correta. Este procedimento deverá ser feito com qualquer 

tamanho de placa. 

Niveladores de pisos - Para garantir o perfeito nivelamento das peças, 

principalmente os grandes formatos, utilizar niveladores de pisos com capacidade de 

carga de pelo menos 40Kg por clipe. O sistema de nivelador de pisos é composto por 

clips, cunhas e alicate. Nesse sistema, apenas os clips são descartáveis, uma vez que são 

quebrados no  final de sua utilização. Deve-se inserir os clips entre a argamassa e o piso 
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nos quatro lados, os clips já funcionam como espaçadores de 1,5mm. Para juntas 

maiores utilizar espaçadores tradicionais de até 10mm. Usar o alicate de tração para 

ajustar a pressão por igual nas peças. Após secar a argamassa colante, retirar os clips 

utilizando martelo de borracha. 

Rejuntamento - O rejunte deverá ficar o mais próximo possível da superfície da 

peça para que consiga vedar a entrada de água no sistema. Este processo é importante 

nas peças cortadas, uma vez que ¬ ficam mais expostas à entrada de umidade pelo corte 

gerado, principalmente as peças cortadas em locais de ambientes molhados. 

Após o assentamento do produto cerâmico ocorrerão as execuções das etapas 

seguintes e, para evitar impactos ou desgaste do produto cerâmico, é importante 

proteger os revestimentos com materiais próprios para este fim, garantindo que o 

trabalho realizado permanecerá inalterado. 

As texturas dos revestimentos indicados devem ser conforme especificações 

abaixo: 

 

 

Porcenalanato retificado tipo cimento 

queimado, dimensões 60x60cm, tipo 

concreto. Ref.: Ms. Barcelona Acero, 

marca Portobello ou equivalente 

 

7.3 PISO VINÍLICO 

Deve ser verificada atentamente a planta de paginação para instalação no 

sentido correto do piso. 

Recomenda-se que o revestimento seja instalado com a temperatura ambiente 

entre 18 e 27°. A instalação deverá ser realizada no intervalo máximo de 24 a 48 horas 

após a aferição da temperatura. 
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Após conferência do contrapiso, assim como identificação e correção das 

irregularidades, proceda à limpeza do contrapiso com vassoura e/ou aspirados de pó, 

para evitar a presença de partículas indesejadas. 

Instale em cada ambiente produtos de um mesmo lote de fabricação para 

assegurar a uniformidade da cor. 

Deve-se ter atenção quanto ao uso do adesivo indicado. Certifique-se que o 

adesivo se encontra em condições adequadas para a utilização. 

Aplique o adesivo com o auxílio de uma desempenadeira dentada. O tamanho 

dos dentes da desempenadeira é especificado pelo fabricante da cola. Atenção para a 

uniformidade na distribuição do adesivo junto ao contrapiso, recomenda-se aplicá-lo em 

movimentos circulares. 

O tempo para o tack do adesivo pode variar de acordo com aspectos climáticos 

e cada fabricante, sendo geralmente entre 0 e 10 minutos. Portanto, o instalados deverá 

verificar constantemente a secagem do adesivo para que possa instalar as réguas no 

momento adequado. É preciso ficar atento ao tempo em aberto do adesivo, ou seja, 

espalhe o adesivo somente em áreas nas quais possa sobrepor o revestimento em 

intervalos não superior a 30-40 minutos. 

Após o tack, distribua as réguas sobre o adesivo. O deve ser aplicado somente no 

contrapiso, nunca diretamente nas réguas e em suas juntas. 

Deixe um espaço de 8 a 10mm junto às paredes para que as réguas possam 

dilatar e retrair sem dificuldade. 

As réguas deverão ser instaladas com amarração, sendo que a primeira régua da 

segunda fileira deve estar alinhada ao meio da régua anterior, ou a 2/3 de forma 

desencontrada. 

Ao finalizar, analise as réguas com uma peça de madeira revestida com carpete 

ou rolo compressor de 50g, para que fiquem bem aderidas ao contrapiso. 

Os revestimentos indicados devem ser conforme especificações abaixo: 
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Piso vinílico em réguas com acabamento 
madeirado, dimensões 178x1219cm. 
Ref.: Sevilha, Linha City, marca Durafloor 
ou equivalente 

 

7.4 RODAPÉS 

Em paredes de alvenaria, os rodapés especificados devem ser instalados com 

super adesivo e bucha “T”. Em paredes de drywall, os rodapés devem ser instalados com 

super adesivo. 

Os rodapés devem ser conforme especificações abaixo: 

 

Rodapé em poliestireno, h=7cm, cor 
branco. Ref.: Rodapé 446, cor branco, 
Linha Moderna, marca Santa Luzia ou 
equivalente. 

 

7.5 SÓCULO 

Nos locais indicados no projeto de Arquitetura, devem ser executados sóculo em 

alvenaria com altura de 10cm. 

Devem ser observados atentamente os recuos indicados no projeto em relação 

à bancadas e marcenarias a serem executados. 
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8 PINTURA 

8.1 ACRÍLICA/LÁTEX 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

Todas as superfícies que receberão nova pintura acrílica, conforme indicado no 

projeto de arquitetura, seja paredes ou teto, deverão receber tratamento prévio com 

aplicação de fundo preparador selador para superfícies porosas. 

MASSA ACRÍLICA 

Todas as superfícies que receberão nova pintura, conforme indicado no projeto 

de arquitetura, seja paredes ou teto, deverão ser cuidadosamente preparadas e 

emassadas, com massa acrílica, fabricação Suvinil ou equivalente. Aplicação mínima de 

02 (duas) demãos, ou quantas forem necessárias para o perfeito recobrimento das 

superfícies. 

PINTURA ACRÍLICA 

A pintura deverá ser executada nas paredes e teto conforme indicação no 

projeto de arquitetura, em tinta acrílica acabamento fosco, com aplicação mínima de 

duas demãos, ou quantas forem necessárias para o perfeito recobrimento das 

superfícies. 

As cores devem ser conforme indicadas abaixo: 

 

Pintura acrílica lavável cor prata. Ref.: 

Super Lavável Antimanchas. marca Coral 

ou equivalente. 

 

Pintura acrílica premium fosco cor Branco 

Neve. Marca Coral ou equivalente. 
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PINTURA ACRÍLICA COM EFEITO 

Nos locais indicados, a pintura deverá ser executada com efeito cimento 

queimado. 

A parede deverá estar lida e pintada na cor escolhida para a parede. Caso tenha 

grãos na parede, deve-se lixar e raspar com espátula e, sem seguida, remover o pó com 

pano úmido. 

Na primeira demão, deve-se fazer movimentos curtos com a desempenadeira e 

aplicar a tinta somente em algumas áreas, cobrindo a cor de fundo com uma camada 

fina e uniforme. Aguarde secar por 4 horas. Se houver excesso de produto, deve-se lixar 

o local antes da segunda demão. 

Na segunda demão, deve-se aplicar pequenas quantidades do produto com 

movimentos aleatórios e irregulares por toda a área. Deixar secar por 4 horas. 

Na terceira demão, aplique pequenas quantidades do produto com movimentos 

ondulares, sempre pressionando a desempenadeira. 

As cores devem ser utilizadas conforme especificação abaixo: 

 

Pintura acrílica premium com efeito tipo 

cimento queimado. Ref.: Cor Cultura 

Grega, Decora Efeitos Especiais Cimento 

Queimado, marca Coral ou equivalente. 

9 BANCADAS 

9.1 BANCADA EM GRANITO 

As bancadas deverão ser fixadas à alvenaria com perfis metálicos, com pintura 

esmalte na cor preto sobre fundo anticorrosivo, com tamponamento em borracha.  

As bancadas devem ser executadas em granito polido em ambas as faces. O 

material deverá ser de primeira categoria e fornecidos pelo mesmo fornecedor/jazida, 

de forma a manter o mesmo padrão de tonalidade. 

As bancadas devem ter testeira e rodobanca, conforme indicado em 

detalhamento de Arquitetura. 
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Devem ser cuidadosamente instaladas quanto ao nivelamento, alinhamento e 

prumo das peças, para que sejam mantidas as dimensões indicadas em projeto. Para 

isso, o piso, alvenaria e placas de granito deverão estar perfeitamente alinhadas e 

niveladas. A dimensão total dos vãos deverá ser conferida antes da instalação das peças. 

Deverão ser utilizadas as pedras especificadas abaixo: 

 

Granito Preto São Gabriel 

9.2 BANCADA EM MDF 

Antes da execução, devem ser medidos no local as dimensões acabadas dos 

locais onde as bancadas serão instaladas. 

As bancadas deverão ser fixadas à alvenaria com perfis metálicos, com pintura 

esmalte na cor preto sobre fundo anticorrosivo, com tamponamento em borracha.  

Devem ser cuidadosamente instaladas quanto ao nivelamento, alinhamento e 

prumo das peças, para que sejam mantidas as dimensões indicadas em projeto. Para 

isso, o piso, alvenaria e placas de MDF deverão estar perfeitamente alinhadas e 

niveladas. A dimensão total dos vãos deverá ser conferida antes da instalação das peças. 

Os acabamentos a serem utilizados são os especificados abaixo: 

 

MDF Cinza Sagrado, Linha Essencial, 

marca Duratex ou equivalente. 
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MDF Jequitibá Rosa, marca Duratex ou 

equivalente. 

10 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 

A especificação e dos itens abaixo atendem ao indicado em normas vigentes de 

acessibilidade, portanto, não devem ser substituídas sem total equivalência de suas 

características. Da mesma forma, o posicionamento dos itens devem ser realizados de 

forma minuciosa, atendendo a todas as dimensões indicadas em projeto. 

Sempre que houver dúvida quando ao posicionamento e altura dos itens a serem 

instalados, jamais deve-se definir arbitrariamente, mas sempre consultar as normas 

vigentes de acessibilidade. Da mesma forma, nenhum posicionamento indicado em 

projeto deve ser alterado sem consultar as normas vigentes. 

10.1 METAIS 

 

Torneira de mesa com filtro Cabon Block 
para cozinha (corpo único), acabamento 
cromado. Possui arejador articulado, ¼ de 
volta e regulagem de vazão. Ref.: 1140.C, 
marca Deca ou equivalente. 

 

Torneira de mesa com fechamento 
automático para lavatório, acabamento 
cromado. Ref.: Código 1173.C, linha 
Decamatic Eco, marca Deco ou 
equivalente. 
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Torneira de mesa com alavanca e 
fechamento automático para lavatório, 
acabamento cromado. Ref.: código 
1173.C.CONF, linha Decamatic Eco 
Conforto, marca Deca ou equivalente 

 

Ducha higiênica com registro e 
acabamento cromado. Ref.: código 
1984.C35.ACT, linha Aspen, marca Deca 
ou equivalente 

 

10.2 CUBAS 

 

Cuba retangular de embutir em aço inox 
AISI 430 esp=0,5mm e acabamento 
polido. Possui válvula. Dim. 47x30x14cm. 
Ref.: Código 94083506, linha Lavínia, 
marca Tramontina ou equivalente. 

 

10.3 LOUÇAS 

 

Bacia para caixa acoplada com 
acionamento duo em louça cor branco. 
Ref.: código P.515.17 (bacia) e 
CDC.01F.17 (caixa), Linha Vogue Plus 
Conforto, marca Deca ou equivalente. 
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Bacia suspensa com bomba trituradora 
embutida. Possui estrutura metálica 
autoportante e acabamento em ABS 
branco. Possui conexão para uma pia. 
Acompanha assento termofixo com 
fechamento suave e acessórios de 
instalação. Ref.: Sanicompact Comfort, 
marca Sanitrit ou equivalente. 

 

Lavatório de semi encaixe com mesa em 
louça cor branca. Ref.: Código L.733.17, 
marca Deca ou equivalente. 

 

Lavatório suspenso em louça cor branco. 
Ref.: código L.39.17 (lavatório) e CS.39 
(coluna suspensa), Linha Spot, marca 
Deca ou equivalente. 

 

10.4 ACESSÓRIOS 

 

Dispenser para papel toalha interfolhas 
(capacidade 600 folhas) em aço inox 
escovado com chave de segurança e visor 
de nível. Ref.: Código 001029, linha 
Noble, marca Biovis ou equivalente. 



  I  Z A B E L      S O U K I                                                           22 | 32 

  ENGENHARIA E PROJETOS 

 

Dispenser para rolo de papel higiênico 
rolão em aço inox escovado com chave de 
segurança e visor de nível. Ref.: Código 
001028, linha Noble, marca Biovis ou 
equivalente. 

 

Dispenser para sabonete líquido ou álcool 
em gel (capacidade para 800ml) em aço 
inox escovado com visor de nível e 
reservatório plástico interno e 
acionamento por pressão. Ref.: código 
001060, linha Slim Noble, marca Biovis ou 
equivalente.  

 

Espelho espessura 4mm 

 

Barra de apoio em aço inox L=40cm. Ref.: 
código 2310.I.040.POL. Linha Conforto, 
marca Deca ou equivalente. 

 

Barra de apoio em aço inox L=70cm. Ref.: 
código 2310.I.070.Pol. Linha Conforto, 
marca Deca ou equivalente. 

 

Barra de apoio em aço inox L=80cm. Ref.: 
código 2310.I.080.Pol. Linha Conforto, 
marca Deca ou equivalente. 
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10.5 EQUIPAMENTOS 

 

Alarme de emergência para sanitário 
com 1 acionador com fio à prova d'agua. 
Possui gabinete e acionador anti-
vandalismo e anti-chamas. Alarme 
constituído por sirene sonora, indicação 
visual através de display e LED 
intermitente. Ref.: GS Braille ou 
equivalente 

 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 LUMINÁRIAS 

 

Luminária de embutir em forro de gesso 
com recuo de 26mm em perfil de 
alumínio extrudado tratado e pintado por 
processo eletrostático e difusor em 
policarbonato leitoso. Peça 4x17w. 
Temperatura de cor de 4000k. Dim. 
60x60cm. Ref.: 05 1444/01 1444 
Multiplus Difuso, marca Interpam ou 
equivalente. 

 

Luminária linear fabricada em alumínio 
extrudado com acabamento em pintura 
eletrostática. Possui construção 
monolítica com acabamento interno 
suavemente curvo (visual de fundo 
infinito). Usar fita de LED 19W/m 4000k + 
driver. Ref.: 01 9130 Perfil Trace simples 
linear por metro, marca Interpam ou 
equivalente. 
Imagem ilustrativa. 

 

Luminária embutida no gesso com foco 
recuado, fabricado em alumínio e pintado 
por processo eletrostático. Possui 
sistema de orientação no foco da 
lâmpada. 4000k. Ref.: 01 1402 Slide dic/ar 
1 foco, marca Interpam ou equivalente. 
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Arandela com possibilidade de utilização 
de luz direta (lâmpada Balloon Miljy ou 
filamento vintage Balloon G95) ou 
indireta (lâmpada defletora Balloon G95). 
Fabricado em alumínio. Ref.: 01 6503 1x 
LED Baloon - E27, 4000k. marca Interpam 
ou equivalente. 

 

Tela tensionada sem emendas. Encaixe 
através de sistema removível. Usar fita 
LED 19W/m 4000k, sendo 5 linhas de fita 
no comprimento da tela. Ref.: marca 
Tensoflex ou equivalente. 
Imagem ilustrativa. 

 

12 MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

12.1 MOBILIÁRIO SOB ENCOMENDA 

Este item inclui a execução de marcenaria conforme detalhamento de 

Arquitetura. O mobiliário deve ser executado em MDF com acabamento em laminado 

melamínico e inclui armários do piso ao teto, armário sob bancada, armário suspenso e 

banco com gavetões. 

As texturas dos MDFs devem atender ao especificado abaixo: 

 

MDF Cinza Sagrado, Linha Essencial, 
marca Duratex ou equivalente. 
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MDF cor Verde Real, marca Duratex ou 
equivalente. 

12.2 MOBILIÁRIO COMERCIAL 

Devem ser fornecidos os mobiliários indicados em planta de layout do projeto de 

arquitetura, sendo: 

 

ARM1 - Armário médio dimensões 
(LxPxH) 120x50x73cm caixaria cor Grafite 
e melamínico Carvalho Munique. Possui 
dobradiças com amortecimento, 
puxadores embutidos, chave com sistema 
escamoteável e sistema de montagem 
tambor e minifix. Ref.: Linha 
Arquivamento, marca Marelli ou 
equivalente. 

 

ARM2 - Armário médio dimensões 
(LxPxH) 160x50x73cm caixaria cor Grafite 
e melamínico Carvalho Munique. Possui 
dobradiças com amortecimento, 
puxadores embutidos, chave com sistema 
escamoteável e sistema de montagem 
tambor e minifix. Ref.: Linha 
Arquivamento, marca Marelli ou 
equivalente. 

 

CA1 - Cadeira fixa com assento estofado 
com espuma injetada de alta qualidade 
com densidade e maciez controladas. 
Possui encosto fixo e apoio lombar com 
regulagem de altura e estrutura metálica 
tipo balancim, com laterais em tubo de 
aço e acabamento na cor preta. Sapatas 
injetadas em polipropileno. dimensões 
55x51cm. Ref.: código 211b/059prprpr, 
Linha You, marca Marelli ou equivalente. 
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CA2 - Cadeira fixa com assento e encosto 
espaldar baixo injetado em PP na cor 
preto. Estrutura em aço maciço ∅=11mm 
com sapatas deslizantes PP. Cadeiras 
empilháveis. Ref.: código 1901/CLCL, 
Linha Yog, marca Marelli ou equivalente. 

 

CA3 - Cadeira giratória com assento e 
encosto de espaldar médio com espuma 
anatômica. Possui regulagem de altura e 
apoio de braços. Cor preta. Ref.: cód. 
703B1/059NY, Linha Active 703, marca 
Marelli ou equivalente. 

 

CRO - Cortina rolô solar semi-translúcida 
em toda a extensão da janela. 
Composição: 69% fibra de vidro e 64% 
PVC. Trama 16 fios/cm, urdume 27 
fios/cm espessura 0,64mm. Ref.: marca 
Hunter Douglas ou equivalente. 

 

ME1 - Mesa simples com tampo reto em 
MDP espessura= 25mm. Revestido com 
laminado melamínico em ambas as faces 
na cor preto, resistente a abrasão. Bordas 
retas. Pé tipo pórtico em estrutura 
metálica. dimensões 150x60cm. Ref: 
Linha Work, marca Marelli ou 
equivalente. 

 

ME2 - Mesa simples com tampo redondo 
em MDP espessura= 25mm. Revestido 
com laminado melamínico em ambas as 
faces na cor preto, resistente a abrasão. 
Pé em estrutura metálica. ∅=60cm. Ref.: 
marca Marelli ou equivalente. 
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ME3 - Mesa de trabalho tipo plataforma 
com tampo reto em MDP acabamento 
revestido com laminado melamínico em 
ambas as faces na cor Carvalho Munique 
e pés tipo cavalete em aço cor preto. 
Possui elétrica e divisor embutido em 
madeira. Dimensões 120x75cm. Ref.: 
Marca Marelli ou equivalente. 

 

MR1 - Mesa de reunião redonda ∅

=120cm. Tampo em MDP com 
acabamento melamínico cor Carvalho 
Munique e base em aço com 5 pés cor 
preto. Passível de passagem de cabos 
pelo interior da estrutura com caixa de 
tomadas com tampa em alumínio. Ref.: 
Linha Sistema Z, marca Marelli ou 
equivalente. 

 

MR2 - Mesa de reunião com tampo reto 
em MDF acabamento madeirado (Noce 
Amendoa). Dimensões 210x395cm. Pé 
linear central. Possui acesso a pontos de 
energia, telefonia e lógica através de 
perfil basculante em alumínio. Ref.: 
Marca Marelli ou equivalente. 

 

MR3 – Mesa de reunião retangular dim. 
90x160. Tampo em MDP com cabamento 
melamínico cor Carvalho Munique e 
estrutura em aço cor preto. Ref.: Linha 
Work, marca Marelli ou equivalente. 

As imagens do mobiliário listado acima são apenas ilustrativas. O acabamento 

deve ser seguido conforme descrito na especificação. 

12.3 EQUIPAMENTOS 

Abaixo estão listados os equipamentos a serem instalados. Ressalta-se a 

importância de que os equipamentos especificados para a torre quente na cozinha, 
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embora aceite-se substituição por outros equipamentos equivalentes, deve-se utilizar 

equipamentos da mesma linha. 

 

Air Fryer, modelo a definir. 

 

Geladeira frost free duplex 378 litros em 
inox. Dimensões (AxLxP) 
185.6x61.9x69cm. Ref.: BRM42EK, marca 
Brastemp ou equivalente. 

 

Forno de embutir elétrico 67 litros em 
inox. Dimensões do nicho (AxLxP) 
58x56x56cm. Ref.: código BO260AR, 
marca Brastemp ou equivalente, 

 

Microondas de embutir 40 litros em inox. 
Dimensões no nicho (AxLxP) 
45x60x55cm. Ref.: código BMO40AR, 
marca Brastemp ou equivalente. 
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Projetor a definir em projeto de áudio e 
vídeo. Acompanha suporte de teto. 

 

Tela para projetor a definir em projeto 
de áudio e vídeo. 

 

13 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 

13.1 PROJETO AS BUILT 

Deverá ser realizada a elaboração, revisão e fornecimento dos desenhos como 

construídos (“as built”) dos projetos de arquitetura. 

A atualização dos projetos deve preferencialmente ser realizada no decorrer da 

execução dos serviços, garantindo a fidelidade das informações entre os projetos e 

execução. 

Os projetos serão submetidos à análise da Fiscalização para conferência das 

informações previamente a aprovação, cabendo a Contratada realizar as correções 

porventura identificadas. 

13.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA 

No decorrer da execução dos serviços, o local deverá ser mantido limpo, sem 

quaisquer entulhos ou detritos, de forma a que os ambientes possam ser utilizados de 

imediato. Da mesma maneira, a obra deverá ser entregue totalmente limpa, no final dos 

trabalhos. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados da seguinte forma: 

▪ Será removido todo o entulho do imóvel, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 

▪ Será desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e 

recomposta toda a área, para a sua imediata utilização. 
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▪ Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, cerâmicas, vidros, 

aparelhos sanitários etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente 

lavados, de modo a não serem danificadas outras partes dos serviços 

executados por estes serviços de limpeza. 

▪ Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida nas superfícies das cerâmicas, porcelanatos e de 

outros materiais. 

▪ Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, 

dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros, 

ferragens das esquadrias e espelhos de tomadas. 

▪ Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para se remover qualquer 

vestígio de tintas, manchas e argamassa. 

▪ A limpeza de revestimentos em granito deve ser executada com água e 

sabão. 

▪ Nos pisos cimentados, deve ser usado o mesmo processo de limpeza, 

devendo eventuais salpicos de tinta e aderências de argamassa ser 

removidos com espátula e palha de aço. 

▪ Os vidros devem ser limpos de manchas e respingos de tinta com removedor 

adequado e palha de aço fina, com o cuidado de evitar danos aos vidros e à 

esquadria de alumínio. Após a remoção de manchas, deve-se utilizar água e 

sabão neutro para completar a limpeza. 


