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01 – OBJETIVO 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais e 

normas para a execução das obras de Construção do Prédio do Corpo de Bombeiros 

Militar, no município de Juína/MT, com área a ser construída de 583,13 m², dados 

conforme projeto arquitetônico e projetos complementares, em anexo, com implantação 

especifica no projeto de situação e locação da obra. 

 

02 - INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será 

obedecida a seguinte ordem de prioridades: 

 Em caso de divergência entre especificações e os desenhos fornecidos 

prevalecerá o desenho. 

 Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes. 

 Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, prevalecerá 

sempre o de maior escala. 

 Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, 

prevalecerá sempre a primeira. 

 

03 - FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

A empresa designará para acompanhamento da obra, engenheiro, e seus 

prepostos que terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas burocráticas da 

obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução 

competência da empresa contratada.  
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Obriga-se ainda a empresa a manter no canteiro de obras um livro denominado 

“DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições de 

tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pela contratante e a contratada. 

 

04 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  

O local para instalação do canteiro de obra será estudado, sendo executado onde 

for à melhor localização. 

A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em 

consideração o fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar 

o andamento da obra. 

 

05 – CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, 

sendo rejeitados aqueles que não se enquadram nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que a empresa obriga-

se, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a 

apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio. 

 

06 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

06.1 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 Caberá a construtora o fornecimento e a execução de todos os serviços 

necessários, bem como o pagamento de todas as taxas decorrentes para obtenção das 

ligações provisórias de água, esgoto e energia, quando se fizerem imprescindíveis à 

execução da obra. 
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 Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as exigências da 

municipalidade local, sendo a empresa o único responsável pelo eventual 

descumprimento de qualquer solicitação legal. 

 Os consumos decorrentes da utilização de tais ligações provisórias correrão por 

conta da empresa. 

 A empresa providenciará ainda o desligamento das instalações provisórias tão 

logo as ligações definitivas entrarem em funcionamento. 

As ligações provisórias de água deverão ser executadas com tubos e conexões de 

PVC rígido, os reservatórios deverão ter capacidade suficiente para atender a demanda da 

obra. 

 As ligações provisórias de esgoto serão executadas também em tubos e conexões 

de PVC rígido. 

 As ligações provisórias de energia serão executadas com fios e cabos com 

isolamento termoplástico, protegido por eletrodutos de PVC rígido. Cada equipamento 

que necessitar de energia deverá ter sua proteção por meio de chaves blindadas, sendo 

os circuitos protegidos por disjuntores termomagnético. 

 

06.2 – BARRACÃO 

 A localização do barracão de obras será definida pela empresa e a distribuição 

interna dos compartimentos será estabelecida em função das necessidades da obra. 

 A edificação do barracão deverá atender as prescrições impostas pela NR-18 do 

Ministério do Trabalho, no que se refere à higiene e conforto. 

 O barracão de madeira serão confeccionados com chapa de compensado resinado 

com 08 mm de espessura, estruturados por peças de madeiras, seção 6x12 cm. O piso 

deverá ser em cimentado simples, traço 1:4. O telhado poderá ser em telhas 

fibrocimento, onduladas 04 mm. Nos banheiros e vestiários de operários, deverá ser 
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previsto equipamentos de sanitário compatível com as necessidades determinadas pelo 

Ministério do Trabalho. 

 A empresa deverá ainda prever vãos de iluminação e ventilação suficientes para o 

conforto dos ambientes. Toda madeira deverá ser pintada com tinta óleo ou PVA látex. 

Após a conclusão dos serviços será providenciada a desmontagem das edificações sendo 

recuperado o local onde o mesmo foi instalado. Também poderão ser utilizados 

Contêineres como escritório e almoxarifado. 

 O barracão será implantado em área a ser definida quando a execução dos 

serviços, e de acordo com as necessidades da obra. 

 

06.3 – PLACA DA OBRA 

 A empresa deverá obedecer às normas estabelecidas pelos Conselhos Regionais e 

Federais pertinentes ao assunto. Será obrigatória a colocação da placa de obra constando 

metragem quadrada da obra, datas e o nome de todos os profissionais responsáveis e o 

órgão contratante. Esta ainda deverá ser implantada em local de fácil visualização. 

 

06.4 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 A empresa obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 

necessárias à boa execução dos serviços. A empresa deverá verificar periodicamente as 

condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento 

de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. 

 Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as 

necessidades dos serviços. Deverão ser previstas a critério da empresa, as localizações 

dos equipamentos fixos, tais como betoneiras, serra circular e etc. Os equipamentos 

somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar 

acidentes. 
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06.5 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 A obra será obrigatoriamente dirigida pelo engenheiro residente. Será obrigatória 

também à presença no canteiro de obras de um mestre-de-obras com experiência 

comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços 

de escritório, distribuição e guarda de ferramentas e outros mais necessários. 

 Serão empregados profissionais em numero compatível com o bom andamento 

dos serviços. A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência da empresa, 

não cabendo ao órgão contratante nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido 

neste sentido. 

 

06.6 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 A construtora se obriga a manter na obra todos os Equipamentos de Proteção 

Individual – “EPI” – necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de 

conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto, tais como a “NR-18”. 

 Fica estabelecido ainda que o órgão contratante não poderá ser responsabilizado 

por qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

 

06.7 – LICENÇAS E FRANQUIAS 

 A empresa será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Inclusive as despesas 

decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade 

local. 

 

07 – CORTE, ESCAVAÇÃO E REATERRO 
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 A topografia será mantida como se encontra atualmente. Pra execução da 

fundação, instalações de esgoto e eletricidade e outros que se fizerem necessários todas 

as escavações serão do tipo manual.  

A execução das escavações implicará em total responsabilidade da construtora, 

pela sua resistência e estabilidade. O material excedente, proveniente das escavações 

deverá ser prontamente retirado do canteiro de obras. 

O reaterro será compactado preferencialmente com compactadores do tipo 

“sapo”, em camadas de 20cm, será executado na medida do possível com material 

proveniente das escavações.   

 

08 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

A edificação tem sua fundação constituída de sapatas em concreto armado 

moldado in loco. Conforme NBR 6118/2003 a fundação estrutura será executada em 

concreto armado com resistência: fck=20MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de tábua 

comum. 

A estrutura constituída de pilares, vigas, lajes maciças e escadas em concreto 

armado moldado in loco. Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em 

concreto armado com resistência: fck=25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de 

tábua comum. 

A quantidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 

inspecionados e acompanhada no seu preparo para o uso na obra, por profissional 

legalmente habilitado junto ao conselho, e tido demonstrado competência técnica. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com o uso de betoneira, 

obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 

areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento, conforme NB-1. 

Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento satisfatório do 

concreto, este deverá ser protegido contra agentes prejudiciais como mudança de 
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temperatura, chuva forte, agentes químicos, bem como choques e vibrações. A proteção 

contra secagem prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete primeiros dias, 

após o lançamento do concreto, com umedecimento constante da superfície. 

As fôrmas e escoramentos deverão ser executados de forma a atender as 

dimensões das peças da estrutura. Estas deverão ser construídas, obedecendo a Norma 

NB-11, referente ao tema. Antes da concretagem, as fôrmas devem ser molhadas para 

evitar a retirada de água da mistura de concreto. A retirada das fôrmas e escoramentos 

só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às 

ações de cargas estabelecidas. 

Deverá ser feito o controle de resistência do concreto através de retiradas de 

corpos de prova (mínimo 02 por betonada), no momento do preparo do concreto, 

conforme determina Norma da ABNT. 

 

09 – IMPERMEABILIZAÇÃO 

As vigas baldrame em contato com o terreno, que suportarem alvenarias, serão 

isoladas da umidade do solo utilizando tinta betuminosa tipo Neutrolin com duas 

demãos. 

 

10 – ALVENARIA 

 As alvenarias de fechamento serão executadas rigorosamente de acordo com o 

projeto em tijolos furados. As paredes serão do tipo 1/2 vez, isto é com 10cm de 

espessura. A argamassa de assentamento será mista no traço 1:4. Antes de sua aplicação, 

os tijolos serão abundantemente molhados, sendo removido o excesso de água no 

momento de sua aplicação. As juntas terão espessura de 1,0cm, rebaixadas a ponta de 

colher, para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos. 

 A construtora deverá estar atenta a qualidade do tijolo a ser empregado na 

confecção das alvenarias, rejeitando os lotes que estiverem fora da padronização. 
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Sobre o vão das portas, janelas e demais aberturas, será executado vergas em 

concreto aramado com sobre passe além da medida dos vãos não inferiores a 10cm de 

cada lado. 

Ressalta-se que é responsabilidade do construtor a avaliação da resistência da 

estrutura na área existente para a execução da platibanda e cobertura da edificação. 

 

11 – ESQUADRIAS 

 As esquadrias do tipo janela serão constituídas em painel de vidro de 

correr de 1 ou 2 folhas, conforme projeto, em vidro temperado 10mm, na altura de 70cm. 

Nos banheiros a altura do peitoril será de 1,80m e nas salas de 1,40m. As esquadrias 

devem corresponder exatamente aos tamanhos contidos no projeto arquitetônico, sendo 

observada a qualidade do material e execução, não podendo conter nenhum defeito de 

fabricação, e as medidas rigorosamente iguais. Os vidros deverão assegurar a 

estanqueidade absoluta. 

As esquadrias do tipo porta serão do tipo madeira almofadada semi-oca 1ª. Linha 

em todas as salas e vestiários. As portas nas divisórias dos vestiários serão em madeira 

compensada lisa pintada. 

 

12 – COBERTURA 

Em telhas de fibrocimento onduladas e estrutura em madeira para esse mesmo 

tipo de cobertura. Para drenagem das águas pluviais no telhado, utilizar calha em chapa 

de aço galvanizado n° 24, desenvolvimento 33cm e tubos de PVC de 100mm. 

As platibandas receberão rufo-pingadeiras em chapa de aço galvanizado n°.24, 

desenvolvimento de 16cm. 

A estrutura de madeira deverá ser imunizada, com anti-cupim ou similar. 
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No pavimento inferior da edificação, exceto estacionamento, será instalado forro 

de gesso em placas 60x60cm, espessura 12mm, a fim de rebaixar o teto e melhor fixação 

das luminárias. 

 

13 – REVESTIMENTOS 

13.1 – CHAPISCO 

 A aplicação do chapisco deverá ser iniciada sempre que possível imediatamente 

após a execução da alvenaria. A superfície a ser chapiscada será limpa com vassoura de 

piaçava e umedecida antes de sua aplicação. As superfícies de tijolos furados e concreto a 

serem revestidas serão obrigatoriamente chapiscadas. 

Os revestimentos subseqüentes ao chapisco somente serão iniciados após a 

completa secagem deste. 

A argamassa para confecção do chapisco será composta de cimento e areia, traço 

1:3 (fator A/C<0,50). Sua aplicação será manual, com o uso de colher de pedreiro ou de 

vassoura piaçava. Este será aplicado nas paredes de alvenaria de tijolos de 8 furos, nas 

lajes e nas peças estruturais que receberão revestimento. 

 

13.2 – REBOCO/EMBOÇO PAULISTA 

 Será executado com argamassa de cal, cimento e areia fina no traço 1:2:8, após a 

pega da argamassa das alvenarias e do chapisco. O reboco paulista só será executado 

após o termino das tubulações embutidas. O reboco será fortemente comprimido contra 

as superfícies e posteriormente desempenado e regularizado com régua e 

desempenadeira. Será aplicado em todas as paredes internas e externas. 

 

13.3 – REVESTIMENTOS CERÂMICOS 
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 Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial, por 

ladrilheiros peritos em serviços esmerados e duráveis. Serão rejeitadas as peças que 

denotarem empeno e desbitolagem. 

 A colocação será feita de modo a obter juntas máximas de 3mm. O rejuntamento 

será feito com pasta de rejunte flexível. Quando necessário, os cortes e furos em 

cerâmica só serão admitidos se executados por máquina. Será utilizado revestimento 

cerâmico nos banheiros. 

 Nos banheiros e cozinha deverá se executar o assentamento de azulejo 15 x 15cm, 

do piso até o forro, fixado com argamassa colante, juntas em amarração, rejuntamento 

cimento branco após 48horas, no mínimo, do assentamento. 

 

14 – PISO 

O piso em granilite cinza/branco será utilizado em toda edificação, exceto 

banheiros. Esta escolha foi feita devido o grande fluxo de circulação na edificação, 

qualificando e otimizando a utilização e função da edificação. 

A execução do piso em granilite deverá ser desenvolvido sobre lastro de concreto 

magro. Os rodapés serão em mármore banco, altura de 7cm. A mão-de-obra de 

assentamento deverá ser qualificada e respeitar as instruções do fabricante. 

Nas áreas com laje deverá ser executado um contra-piso de regularização em 

concreto magro para o perfeito nivelamento do piso. Nas áreas do térreo fazer o aterro 

com regularização e compactação manual do local do piso. Nos banheiros, o piso será 

cerâmico PEI-5, de primeira linha, assentados com argamassa mista, inclusive rodapés 

embutidos no reboco.   

Ao redor de toda a edificação e entrada frontal, será executado calçada em 

concreto 1:3:5, fck 12 MPa, com espessura de 7cm. 

 

15 – PINTURA 
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 As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, e só se iniciara o serviço de 

preparo para a pintura quando estas estiverem definitivamente secas. As demãos de 

tintas sucessivas só serão aplicadas quando a precedente estiver totalmente seca, 

guardando para isso intervalo mínimo de 24horas entre cada aplicação. 

 Não se admitirá mistura de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, 

devendo as embalagens serem entregues intactas. Deverão ser tomados cuidados no 

sentido de se evitar respingos de tintas em vidros e outros elementos que não receberão 

pintura.  

 Nas paredes internas e externas será empregado tinta látex acrílica Renner ou 

Coral na cor a ser definida posteriormente, em duas demãos, sobre superfície preparada, 

uma demão de massa PVA. 

 A pintura dos tetos (pav. Superior) e paredes será efetuada com 01 (uma) demão 

de selador acrílico, 01 (uma) demão de massa corrida PVA e 02 (duas) demãos de tinta 

látex acrílica fosca, padrão Renner ou equivalente. 

A pintura das esquadrias de madeira será efetuada com 02 demãos de massa 

acrílica e 02 demãos de esmalte sintético acetinado.  

 

16 – OBRAS COMPLEMENTARES 

No pavimento superior e escadas deverá ser executado os guarda-corpo em tubo 

de aço galvanizado 1.1/2”, com altura de 1,00m na circulação externa do pavimento 

superior; e com altura de 0,90m na escada. 

Bancada de mármore branco 3cm, largura 50cm, na cozinha, assentado sobre 

parede na altura de 1,00m. 

Pia de cozinha em bancada de granito cinza 1,20x0,60m com cuba inox. 

Nos vestiários e banheiros (chuveiros) serão instalados divisórias em marmorite 

35mm, fixado em parede e piso. 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA  

12 

 

Deverá ser instalado um escorregador entre o pavimento superior e o térreo, a fim 

de proporcionar rapidez no deslocamento de emergência entre os dois pavimentos, 

sendo este em tubo de cobre 4” ou metal cromado, fixado no teto e piso inferior. 

 

17 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações serão executadas de acordo com os projetos e especificações, 

obedecendo às determinações das seguintes normas: 

ABNT – NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

REDE/CEMAT – NTE 013 – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão, 

concessionária local. 

Os serviços relacionados à execução de entrada de energia deverão obedecer 

aos padrões da concessionária local (Cemat). A Contratada terá a responsabilidade de 

manter com a concessionária os entendimentos necessários à aprovação da instalação e à 

ligação definitiva de energia elétrica no prédio. Os serviços deverão ser executados por 

profissional experiente, com total observância das especificações quanto a bitolas de fios 

e cabos, voltagem, amperagem e capacitância dos materiais empregados. Nada deve ser 

modificado, alterado ou suprimido, sem o conhecimento e autorização previa da 

Fiscalização. 

Os materiais a serem empregados devem ser de primeira, sendo que os circuitos 

elétricos deverão ser aterrados. Só serão empregados materiais rigorosamente 

adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas que lhes sejam aplicáveis. 

Eletrodutos de PVC rígidos e corrugados, nas bitolas indicadas em projeto. 

Para descida de condutores nas caixas deverão ser empregados eletrodutos de 

PVC rígido. 

Deverão ser empregadas caixas em todos os pontos de emenda ou derivação de 

condutores e instalações de aparelhos e dispositivos. 
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Eletrodutos com diâmetro mínimo ¾”, deverão ser colocado guia de arame de 

ferro galvanizado, NR. 14 BWG nas tubulações vagas, a fim de facilitar a enfiação. 

Os eletrodutos deverão ser obstruídos com tampão, logo após a instalação para 

evitar a entrada de corpos estranhos. 

Os quadros de distribuição de Luz e Força (QDLF) com disjuntores serão providos 

de portas com fechaduras e chave. Deverão ser de chapa de aço com fundo de madeira, e 

terão profundidade regulada pela espessura do revestimento previsto para o local. 

Nas salas e circulação, as luminárias tipo calha terão na cor branca com lâmpadas 

duplas fluorescentes de 40W completas, com reatores de partida rápida. As arandelas de 

uso externo terão lâmpadas fluorescentes de 2x20W (100W incandescente). Nos WC 

internos a salas, as luminárias serão do tipo globo ou plafonier com lâmpada fluorescente 

2x20W. 

Todos os interruptores deverão ficar a 1,30m do piso acabado, tendo a sua face 

maior na vertical.  

Todas as tomadas, salvo indicação em contrário, deverão ficar a 0,30m do piso 

acabado, tendo a sua face maior na vertical. 

Quando instalado ao lado de portas, deverá ter 0,10m a contar da guarnição. 

Deverão sempre constar no seu espelho, gravado em baixo relevo, indicação do circuito a 

que pertence, e tensão para tomadas. 

As potências das tomadas são indicadas no projeto. 

Os pontos de força deverão ficar sempre do lado esquerdo do painel frontal do 

equipamento, conforme projeto. 

Todos os condutores serão isolados, salvo indicação em contrário devendo ter 

características especiais quando a propagação e auto-extinção do fogo. Os condutores 

para alimentação da iluminação externa e tomadas deverão ter isolamento para 750V, 

isolamento simples. 
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As seções de condutores serão indicadas nos desenhos, sendo fios até a seção de 

fios até 4,0mm². A enfiação dos condutores só poderá ser indicada após a instalação, 

fixação e limpeza de toda a tubulação, após a primeira demão de tinta nas paredes e 

antes da última demão. 

Para facilitar a enfiação nas tubulações só será permitido o uso de parafina ou 

talco. 

Só serão permitidas emendas dentro de caixas de passagens, devendo ser bem 

soldadas e isoladas com fita isolante de boa qualidade. 

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, emendas dentro de eletrodutos. 

Deverão ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, através 

de conectores terminais de pressão, para bitolas superiores a 6,0mm². 

As emendas e isolações serão feitas com fitas isolantes n.º 33 da 3m do Brasil, 

tipo antichama, para os circuitos parciais de modo a reconstituir as características 

equivalentes às dos condutores envolvidos. 

Os condutores não deverão sofrer esforços mecânicos incompatíveis com sua 

resistência. 

Os disjuntores serão do tipo termomagnéticos monopolares, bipolares e 

tripolares, conforme projeto elétrico. 

O sistema de SPDA será realizado com 2 captores do tipo Franklin, em base 

mastro na altura de 3,00m. O aterramento em Haste copperweld 5/8" x 3,0m, localizados 

em cada caixa de passagem 40x40x40cm Na execução destes trabalhos, deverão ser 

observados os mesmos critérios adotados na execução das instalações elétricas, quanto à 

qualidade dos materiais e da mão-de-obra empregados e quando ao respeito ao projeto 

específico. 

 

18 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
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O abastecimento de água no prédio será feito a partir dos reservatórios de PVC – 

1.000 litros cada, localizados na laje do forro. A distribuição será em tubos de PVC 

marrom soldável, de primeira qualidade, inclusive as suas conexões. Os serviços serão 

executados conforme as medidas e bitolas especificadas em projeto. Cuidados especiais 

nos serviços de soldas, emendas, e nas instalações de registros e torneiras. Todos os 

pontos deverão ser prèviamente testados e examinados, quanto a possíveis vazamentos e 

futuras infiltrações. Os serviços aqui quantificados incluem a instalação do sistema de 

alimentação, a partir do cavalete/hidrômetro, localizado no limite do terreno do prédio. 

 

18.1 – ÁGUA FRIA 

 TUBULAÇÕES – Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas 

soldáveis, classe 15, pressão de serviços de 7,5 kgf/cm², (ou de acordo coma pressão 

necessária para o projeto.) Os tubos deverão ser fabricados e dimensionados conforme 

norma NBR-5648/99 (EB 892) da ABNT, O fornecimento deverá ser em tubos com 

comprimento útil de 6m. Marcas: Akros, Brasilit, Tigre ou equivalente. 

CONEXÕES – As conexões deverão atender aos mesmos critérios dos tubos, sendo 

o fornecimento feito por peça. Marcas: Akros, Brasilit, Tigre ou equivalente. 

REGISTROS DE GAVETA – Os registros de gaveta deverão ser em bronze com 

canopla. 

 

18.2 – ESGOTO 

TUBULAÇÕES E VENTILAÇÃO – Os tubos deverão ser em PVC rígido tipo esgoto. 

Deverão ter ponta e bolsa para junta elástica com anel de borracha, e a fabricação deverá 

atender às especificações da norma NBR-5688/99 (EB-608) da ABNT. Marcas: Akros, 

Brasilit, Tigre ou similar. 
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CONEXÕES – Atendendo a mesma disposição das tubulações, deverão ser em PVC 

rígido tipo esgoto, do tipo ponta e bolsa para a junta elástica, com anel de borracha. 

Marcas: Akros, Brasilit, Tigre ou similar. 

CAIXA SIFONADA E RALOS – Deverá ser em PVC rígido, com grelha com dispositivo 

de vedação e porta grelha com acabamento cromado e atender as normas da ABNT. 

Marcas: Akros, Brasilit, Tigre ou similar. 

Obs.: O diâmetro mínimo a ser adotado para as instalações de água fria deverá ser 

de ¾” (25mm). 

 

19 – LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Deverão ser removidos depósitos de água, cercas, restos bem como entulhos e 

detritos que ainda existirem no local. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de 

não se danificar a vegetação e nem os elementos da construção. A limpeza fina de cada 

compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem 

efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com 

chave, sendo impedido o acesso ao local até o recebimento da obra. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação e teste final do 

funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a 

Incorporadora refazer ou recuperar os danos verificados. 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita conforme instruções do 

fabricante. Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. As louças 

e metais com o uso de detergente apropriado em solução com água. 

Todas as edificações e dependências da praça deverão ser limpas e verificadas 

rigorosamente. 


