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                             CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
Esta especificação tem o objetivo especificar os materiais e serviços para as obras de INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE PEDRA DO SINO, município de Carandaí – MG. 
 
A contratada deverá proceder à aferição da compatibilização entre o projeto em anexo e a obra existente. 
Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à fiscalização, que decidirá a respeito. 
No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de ter 
que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização; 
Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade, não sendo permitido o reuso de nenhum material. A 
contratada deverá fornecer com a necessária antecedência à fiscalização, as amostras de todos os materiais, antes do emprego dos 
mesmos na execução da obra; 
Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior 
qualidade, que desempenhe idêntica função construtiva e apresente as mesmas características exigidas pelas especificações a 
ser provado pela contratada.  A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização, podendo esta solicitar à 
Contratada apresentação de certificação; 
Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações 
sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços; 
A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos 
serviços; 
A contratada será responsável por todas as despesas e providências para a aprovação dos projetos, licenças, alvarás. 
A contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura rejeitados pela Fiscalização; 
A contratada deverá providenciar, com a urgência possível: 

✓ As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77; 
✓ O Alvará de Construção, na forma das disposições em vigor; 
✓ Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionária de serviços públicos e 

demais órgãos pertinentes; 
 
Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente: 

✓ Às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos: Às normas da ABNT; 
✓ Aos regulamentos das Empresas Concessionárias; Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 
✓ Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

 
Correrá por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro. 
A contratada obedecerá ao disposto nas Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da Construção Civil, CIPA e SESMT, com 
apresentação, quando exigível, do PCMAT – Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho. 
Concluída a obra, a Contratada apresentará “As Built” de todos os projetos. 
Os   serviços   omissos   nestas   especificações   somente   serão   considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela 
fiscalização. 
Quaisquer dos itens mencionados nas presentes especificações e não incluídos nos desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, 
terão a mesma significação como se figurassem em ambos, sendo a execução de responsabilidade da contratada. 
Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos arquitetônicos sem autorização expressa da 
fiscalização. 
A fiscalização não aceitara, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, 
sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc. 
A fiscalização poderá admitir subempreiteiros da contratada, desde que submetidos a sua previa aprovação, sem que, entretanto, tal ato 
implique em qualquer aceitação de transferência de responsabilidade. 
A contratada deverá registrar e aprovar, junto aos órgãos competentes e as suas custas, todos os projetos relativos ao empreendimento. 
Deverá arcar, ainda, com as despesas relativas a taxas, emolumentos, impostos e demais que se fizerem necessárias ao correto 
desenvolvimento dos trabalhos. 
A contratada será responsável pela proteção de todas as instalações em reforma ou ampliação, até sua formal entrega ao Contratante. 
As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a contratada do cumprimento de outras disposições legais, 
federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos ou ações movidas por pessoas físicas 
ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução 
dos serviços. 
Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela 
contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidaria por parte da Município. 
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No caso em que a contratada venha como resultado das suas operações a danificar áreas publica ou de terceiros, ele as deverá recuperar 
deixando-as em conformidade com o seu estado original. 
Cumpre a contratada providenciar e manter o pessoal habilitado necessário para a execução da obra até o cumprimento integral do 
contrato. 
A contratada deverá apresentar e fazer constar o nome no diário de obras do engenheiro residente, inscrito no CREA, que, na ausência 
do Responsável Técnico, será o seu representante. Somente esses profissionais serão considerados habilitados a tratar com a 
fiscalização. 
Os representantes da fiscalização e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso às obras e a todos os locais onde estejam 
sendo realizados os trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à obra, ainda que nas dependências da 
contratada. 
Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização reservar-se-á o direito de modificar, refazer, substituir da forma e com os materiais 
que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da contratada, nem extensão 
do prazo para conclusão da obra. 
A obra somente será considerada entregue após o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, desde que 
efetuada a vistoria pela fiscalização e, em aceitando a entrega, emitirá o termo de recebimento provisório. 
 
1. INSTALAÇÕES DA OBRA 
A instalação do canteiro de serviços deverá ser orientada pela fiscalização que aprovará ou não as indicações das áreas para sua 
implantação física, devendo a contratada visitar previamente o local das obras informando-se das condições existentes. 
O canteiro deverá conter todas as instalações necessárias ao seu funcionamento, de acordo com as prescrições contidas nas “Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”. 
No canteiro de obras deverão ser mantidos: Diário da obra, 

✓ Projeto executivo completo, 
✓ Planilha, Cronograma, 
✓ Anotação de responsabilidade técnica (ART), 
✓ Memorial descritivo 
✓ E o presente caderno de especificação de serviços. 

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e 
equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as 
especificações contidas no “Ad. 170 Seções 1 a XIV, da Lei 6.514/77” que altera o Grupo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como as suas respectivas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”. 
Todos os elementos componentes do canteiro de serviços mesmo que cedidos provisoriamente deverão ser mantidos em permanente 
estado de limpeza, higiene e conservação. 
 
2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA. 
As placas de obras deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, 
em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. 
A Placa deverá obedecer ao Manual de Placas do Estado de Minas Gerais. 
O tamanho da placa 3m x 1,5m. 
 
 
3. BARRACÃO DE OBRA. 
Instalação provisória executada junto à área a ser edificada e ser dimensionado, com a finalidade de garantir condições adequadas de 
trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da obra, além dos 
equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação. Será utilizado container 6,00 x 2,30 x 2,50 m com isolamento 
térmico - vestiário com banco e armário 
 
4. LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA. 
A contratada devera providenciar e arcar com os custos mensais da ligação provisória de energia durante todo o período de sua 
execuação. 
 
 
5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO FURADO. 
A execução das alvenarias deve obedecer ao projeto, nas suas posições, espessuras, especificações e detalhes respectivos, bem como 
as normas técnicas da ABNT, que regem o assunto: 
Na locação das alvenarias de vedação atentar aos eixos, a espessura das paredes, a posição dos vãos dos portões, portas e janelas e a 
perpendicularidade das paredes que deve ser estabelecida com o auxílio de um esquadro. 
Após a locação procede-se ao assentamento da primeira fiada de cada uma das alvenarias. Além das recomendações estabelecidas no 
item anterior (comprimento das alvenarias, distanciamentos, perpendicularidade, etc.), deve- se tomar todo o cuidado no nivelamento da 
1ª fiada, da qual dependerá a qualidade e facilidade da elevação da alvenaria propriamente dita. 



 

AMMA-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 

 
Rua José Pimentel, 280–Bairro Diniz II–Barbacena– MG – 36202.280 Praça Barão de Santa Cecília,68–Bairro Centro–Carandaí-MG 36280-000 

(32) 3332.3177  -  engenharia@ammabarbacena.com.br (32)3361.1088 

 

Washington Luis Gravina Teixeira – Prefeito Municipal 

Página 3 de 9 
Engo. Civil Edson Dutra Pereira – CREA MG 30.059/D  

 

Todas as paredes devem ser niveladas desde a primeira fiada. 
Os vãos de portas, portões e janelas devem atender as medidas e localização previstas no projeto específico. 
Devem ser somadas as medidas do projeto para os vãos das esquadrias, as folgas necessárias para o encaixe do batente. As folgas 
existentes entre a alvenaria e a esquadria devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia. 
A argamassa para o assentamento deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e os manter no alinhamento por 
ocasião do assentamento. 
Para se evitar a perda da plasticidade e consistência da argamassa, a mesma deve ser preparada em quantidade adequada a sua 
utilização. 
A superfície deve estar plana e deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovada após a alvenaria 
erguida, não devendo apresentar distorção maior que 5 mm. 
Sugere-se executar a verificação da planeza da parede com régua de metal ou de madeira posicionando-se em diversos pontos da 
parede. 
O prumo da parede deve ser verificado periodicamente durante levantamento da alvenaria e comprovado após a alvenaria erguida. 
Respaldando as alvenarias deverá ser executada verga em concreto. 
As vergas serão pré-fabricadas e assentadas durante a execução da alvenaria ou executadas in loco. 
As peças terão 10cm de altura e sua largura irá variar de acordo com a largura do tijolo utilizado (20 cm). O comprimento será o tamanho 
alvenaria marcado em planta.  
 
5.1. CHAPISCO, EMBOÇO. 
Os serviços serão executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, com experiência em manuseio e aplicação dos materiais 
específicos, de modo que, como produto final resulte em superfícies com acabamento esmeradas, absolutamente desempenadas, com 
prumo, nível, inclinações, caimentos, curvaturas etc., rigorosamente de acordo com as determinações do projeto e as respectivas normas. 
O preparo de base (chapisco e emboço), só poderão ser aplicados sobre superfícies limpas, varridas com vassoura ou escova de piaçava 
(e água, quando necessário), de modo que sejam completamente eliminadas as partículas desagregadas, bem como eventuais vestígios 
orgânicos que possam ocasionar futuros desprendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, grão de argila, etc. Fungos (bolor) e 
microorganismos podem ser removidos com a utilização de solução de hipoclorito de sódio (4% a 6% de cloro), seguida de lavagem da 
região com bastante água. Substâncias gordurosas e eflorescências podem ser eliminadas com uma solução de 5% a 10% de ácido 
muriático diluído em água, seguida de lavagem da área com água em abundância. Em se tratando da base de concreto, deve-se remover 
completamente a película de desmoldante, caso este tenha sido utilizado, com escova de aço, detergente e 
água ou lixadeira elétrica.  
Todas as superfícies de parede destinadas a receber revestimento de qualquer espécie, sejam elas de alvenaria ou concreto, deverão 
ser integralmente recobertas por um chapisco de cimento e areia lavada grossa no traço em volume de 1:3 de consistência fluida e 
vigorosamente arremessado. 
A aplicação de chapisco inicial e de camadas subseqüentes de argamassa (emboço e reboco), bem como a aplicação de outros 
revestimentos fixados com argamassa, só poderá ser efetuada sobre superfícies previamente umedecidas, o suficiente para que não 
ocorra absorção da água necessária à cura da argamassa. Entretanto, a parede não deverá estar encharcada quando do 
assentamento do revestimento, pois a saturação dos poros da base é prejudicial à aderência. A norma NBR-7200 desaconselha a pré-
molhagem somente para alvenarias de blocos de concreto e recomenda para que em regiões de clima muito seco e quente, o chapisco 
seja protegido da ação direta do sol e do vento através de processos que mantenham a umidade da superfície por no mínimo 
12 h, após a aplicação. 
Os emboços só poderão ser executados após a pega do chapisco de base, instalados os batentes (ou os contra-batentes), bem como os 
contramarcos de caixilhos e após a conclusão da cobertura do respectivo pavimento, quando se tratar de paramentos, internos ou 
externos, de edificações em geral. A norma NBR-7200 recomenda 3 dias de idade para o chapisco para aplicação do 
emboço ou camada única; para climas quentes e secos, com temperatura acima de 30°C, este prazo pode ser reduzido para 2 dias. A 
mesma norma prevê ainda que antes da aplicação dos revestimentos suas bases devem ter as seguintes idades mínimas: 

  28 dias de idade para as estruturas de concreto e alvenarias armadas estruturais; 

  14 dias de idade para alvenarias não armadas estruturais e alvenarias sem função estrutural de tijolos, blocos cerâmicos, blocos de 

concreto e concreto celular; 

  21 dias de idade para o emboço de argamassa de cal, para o início dos serviços de reboco; 

  07 dias de idade do emboço de argamassas mistas ou hidráulicas, para o início dos serviços de reboco; 

  21 dias de idade do revestimento de reboco ou camada única, para execução do acabamento decorativo. 

 
Segundo norma específica, as espessuras dos revestimentos externos e internos devem seguir as recomendações da Tabela 1. 
TABELA 1 

 

LOCAL DO REVESTIMENTO ESPESSURA EM mm 

PAREDE EXTERNA 20 > e < 30 
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Chapisco 
Toda alvenaria a ser revestida, será chapiscada depois de convenientemente limpa. O chapisco será executado com argamassa de 
cimento e areia lavada grossa no traço volumétrico 1:3, em consistência fluida, devendo ter espessura máxima de 5 mm. 
 
Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montante, vergas e outros elementos da estrutura que 
ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Para as superfícies de concreto sugere-se o uso de um chapisco colante 
industrializado aplicado com desempenadeira dentada ou aditivação adesiva do chapisco convencional, que pode ser aplicado também 
com o uso de rolo apropriado. A limpeza destas superfícies será feita com escova de aço, detergente e água, ou lixadeira elétrica visando 
a remoção, sobretudo da camada de desmoldante e retirando também o pó provocado pelo uso da lixadeira elétrica. 
 
Emboço camada única ou reboco paulista 
Após a limpeza do local a ser trabalhado preencher, com argamassa do mesmo 
traço especificada para o emboço, furos provenientes de rasgos, depressões localizadas de pequenas dimensões, quebras parciais de 
blocos e ninhos (bicheiras) de concretagem. Falhas com profundidade maior que 5 cm devem 
ser encasquilhadas. Armaduras expostas devem ser tratadas de modo a ficarem protegidas contra a ação de corrosão. Rasgos 
decorrentes das instalações de tubulações devem ser tratados com colocação de tela de aço galvanizado do tipo viveiro. 
Aguardar o tempo mínimo de carência para a cura do chapisco, em geral, três dias. 
Verificar o esquadro do ambiente, tomando como base os contramarcos e batentes. 
Identificar os pontos mais críticos do ambiente (de maior e menor espessura), utilizando esquadro e prumo ou régua de alumínio com 
nível de bolha acoplado. Uma vez identificados os pontos críticos, assentar as taliscas nos pontos de menor espessura, considerando 
um mínimo de 5 mm. Transferir o plano definido por estas taliscas para o restante do ambiente e assentar as demais taliscas. O 
assentamento deve ser iniciado pelas taliscas superiores, com posterior transferência da espessura para junto do piso por intermédio de 
um fio de prumo. 
As taliscas devem ser de cacos de azulejos, assentadas com a mesma argamassa que será utilizada para a execução do revestimento. 
Atentar para que sempre sejam previstas taliscas a 30 cm das bordas das paredes e/ou do 
teto, bem como qualquer outro detalhe de acabamento (quinas, vãos de portas e 
janelas, frisos ou molduras). O espaçamento entre as taliscas não deve ser superior a 1,8 m em ambas as direções. 
O taliscamento do teto deve ser feito com o auxílio de um nível de mão, considerando uma espessura mínima do revestimento de 5 mm 
no ponto crítico da laje. 
Proteger todas as caixas de passagem das instalações elétricas, os pontos hidráulicos e demais aberturas que necessitem deste cuidado. 
Preparar a argamassa de emboço com cimento, cal e areia, com traço previamente determinado em função das características desejáveis 
para esta argamassa (trabalhabilidade, aderência, resistência à abrasão etc.), ou preparar a argamassa industrializada para emboço de 
acordo com as instruções do fabricante. 
Executar as mestras com cerca de 5 cm de largura com argamassa de traço igual a de revestimento, unindo as taliscas no sentido vertical. 
Para a execução das mestras, respeitar um prazo mínimo de dois dias após o assentamento das taliscas. Em tetos não é necessária a 
execução prévia de mestras. 
No caso de espessuras próximas a 5 mm que não possam ser obtidas com a talisca de caco de azulejo, pode-se utilizar como mestra 
uma guia de material fixada à parede com pregos de aço. 
Após o endurecimento das mestras, aplicar a argamassa de revestimento (emboço) em chapadas vigorosas, respeitando o limite de 
espessura definido pelas próprias mestras. 
Espalhar e comprimir fortemente a camada de argamassa com a colher de pedreiro. 
Caso a espessura final do revestimento seja superior a 3 cm, encher a parede por etapas, com intervalos de cerca de 16 horas entre as 
cheias e perfazendo sempre menos que 3 cm em cada uma. 
No caso de blocos com elevada capacidade de absorção de água, estes devem ser umedecidos com o auxílio de uma broxa antes de se 
chapar a argamassa. 
Sarrafear a argamassa com uma régua de alumínio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, até que se atinja uma superfície cheia 
e homogênea. 
O sarrafeamento não pode ser feito imediatamente após a chapagem da argamassa. 
Deve-se aguardar o “ponto de sarrafeamento”, que decorre das condições climáticas, da condição de sucção da base e das próprias 
características da argamassa. Na prática, para avaliar o ponto de sarrafeamento deve-se pressionar a argamassa com os dedos. O ponto 
ideal é quando os dedos não penetram na camada, permanecendo praticamente limpos, porém deformando levemente a superfície. 
Em função do acabamento final do revestimento, serão executados os seguintes tipos de desempeno: 
Emboço comum 

  Para revestimento com espessura maior que 5 mm, como cerâmica, por exemplo; 

Superfície de acabamento regular e compacta, não muito lisa; Admitem-se pequenas imperfeições localizadas e um certo número de fissuras 
superficiais de retração; 

  Desempeno leve, somente com madeira. 

 
 
5.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO E REJUNTAMENTO. 
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Os revestimentos cerâmicos deverão ser de cor branca, brilhante, classificados como “extra” ou “superior” e serão executados com peças 
cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviços, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a 
classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as presentes especificações, ou ainda, a juízo da fiscalização, sempre que peças ou lote 
em desacordo devam ser substituídos ou a cor alterada. 
As dimensões dos azulejos podem ser de 15 x 15 cm, 20 x 20cm ou 25 x 25cm. As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, 

deverão ser absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o arremate a que se destinarem, 
com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que não forem 
recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas etc. Os cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o 
perfeito ajuste de arremate. 
O assentamento das peças cerâmicas será executado com juntas perfeitamente alinhadas, de espessura compatível com a regularidade de 
bitola, característica de cada tipo de material, e o mais constante possível; a prumo, ou de acordo com as determinações do projeto. A 
regularidade do espaçamento entre as peças ( no caso de peças 15 x 15 cm será de 3mm) será garantida pelo uso de espaçadores plásticos 
em forma de cruz. 
A argamassa de assentamento executadas na obra com traço em volume de 1:2:8 (cimento, cal e areia) ou industrializada (colante) será 
aplicada de modo a ocupar integralmente a superfície de fixação de todas as peças cerâmicas, evitando a formação de qualquer vazio interno. 
O assentamento do revestimento com a utilização de argamassa colante exige que as peças não estejam molhadas, nem mesmo 
umedecidas, para que não ocorra prejuízo de aderência (a não ser que haja recomendações contrárias do fabricante da cerâmica ou da 
argamassa). Caso as peças estejam sujas de poeira ou partículas soltas, estas deverão ser removidas com a utilização de um pano seco. 
Em situações em que se faça necessária a molhagem das peças para a sua limpeza, estas não deverão ser assentadas antes de sua 
completa secagem. 
De acordo com a norma NBR-14081 – “Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica – Especificação” as 
argamassas colantes podem ser classificadas segundo as informações da Tabela abaixo apresentada. 
Sendo que “tempo em aberto” constante da tabela na terceira coluna é o mínimo que a argamassa deve suportar em aberto sem perda de 
sua propriedade adesiva. 
Segundo a norma específica, o rejuntamento dos azulejos será iniciado após 3 dias, pelo menos, de seu assentamento, verificando-se 
previamente, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existe nenhum azulejo apresentando som cavo; em caso 
afirmativo, serão removidos e imediatamente reassentados. 
 

TIPO DE 
ARGAMASSA 

APLICAÇÕES TEMPO EM ABERTO 
(minutos) 

 
AC – II 

Pisos e paredes externos e 
em saunas, churrasqueiras, lareiras estufas e outros 
revestimentos especiais 

20 

Rejuntamento 
Após o assentamento da cerâmica e a retirada os espaçadores deverão iniciar o 
rejuntamento que será realizado preferencialmente com a argamassa de rejuntamento; 

  Para o preenchimento das juntas, recomenda-se que seja utilizado um rejunte industrializado que, em função das condições de 

exposição, deverá possuir característica de impermeabilidade, lavabilidade, ligeira elasticidade e resistência ao crescimento de fungos; 

  O rejuntamento deve ser executado, no mínimo, 3 dias após o assentamento das peças; 

  Antes de se executar o rejuntamento, deve-se proceder a uma verificação da existência de peças cerâmicas que, em um 

procedimento de percussão, apresentem som cavo. Caso isto ocorra, a peça deverá ser reassentada; 

  A argamassa de rejuntamento será misturada energicamente até a obtenção de uma pasta homogênea; 

  As juntas devem estar limpas, isentas de pó e resíduos e deve ser feita uma raspagem, retirando o excesso de argamassa que 

possa existir; 

  Umedecimento das juntas entre as placas com a broxa, de modo a garantir uma boa hidratação e evitar problemas de retração 

hidráulica, exceto no 
caso de recomendação contrária do fabricante do rejunte; 

  O rejunte deverá ser aplicado com desempenadeira de borracha ou rodo de borracha, para evitar que o esmalte seja arranhado, em 

movimentos contínuos de vaivém diagonalmente às juntas; 

  Para o acabamento, as juntas deverão ser frisadas com uma mangueira ou com um ferro redondo; 

  A limpeza do material de rejuntamento sobre a face do revestimento deverá ser efetuada após 15 minutos, com um pano limpo e 

úmido e após mais 15 minutos, deve-se finalizar esta limpeza com um pano seco. A limpeza deverá ser eficiente, de modo a evitar a 
necessidade de posterior utilização de ácido muriático na limpeza final. 
 
 
6. INSTALAÇÃO ELETRICA. 
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Devera acompanhar rigorosamente ao projeto técnico em anexo. 
 
6.1. TOMADA UNIVERSAL 2P+T 
Corpo da tomada fêmea confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno 
para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos (fêmea) de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) 
dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. 
 

 
 
6.2. DISJUNTOR AUTOMÁTICO. 
Todos os circuitos deverão ter um disjuntor correspondente. 
Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo 
magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e 
móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a 
alavanca travada na posição ligado. 
Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2. 
Deverão ser instalados no interior dos quadros de distribuição e geral. 
Deverão obedecer as características de tensão, corrente e freqüência nominais. A capacidade de interrupção de curto-circuito simétrica 
deverá ser condizente com as características nominais de ajuste e variação de acordo com o número de pólos do disjuntor. 
Disjuntores modelo universal, apropriados para proteção de circuitos de alimentadores gerais terão lccs = 35 kA; 
 
6.3. CABOS E FIOS. 
Os  condutores  serão  todos  do  tipo  "cabo",  constituídos  por  condutores trançados de cobre eletrolítico de pureza igual ou superior a 
99,99% e isolamento termoplástico anti-chama (PVC) com isolamento de 750 V, para bitolas até 6 mm² e do tipo SINTENAX com 
isolamento de 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas a partir de 10 mm². 
 
A utilização de condutores de alumínio se dará, quando prescrito em projeto. 
Excetuando-se as instalações em barra, aterramentos e os condutores de proteção, todas as instalações serão executadas com 
condutores isolados, dimensionados para suportar correntes normais de funcionamento e curto-circuito sem danos à isolação. 
Os condutores que estiverem sujeitos a solicitações mecânicas acidentais, deverão possuir proteções contra esforços longitudinais e 
transversais. 
Os condutores terão suas seções transversais determinadas pela escala milimétrica e atenderão o disposto na NBR-5410. 
Todos os condutores isolados deverão possuir isolação não propagadora de chamas, com exceção dos utilizados em circuitos de 
segurança e sinalização de emergência, que deverão ser do tipo “resistente ao fogo”. 
Todos os condutores isolados ou não, serão identificados por cores ou etiquetas coloridas. A identificação por cores seguirá a seguinte 
tabela: 
 

IDENTIFICAÇÃO COR 

FASE R VERMELHO 

FASE S AMARELO 

FASE T PRETO 

NEUTRO AZUL 

ATERRAMENTO VERDE OU VERDE- AMARELO 

RETORNO BRANCO 

 
Os condutores deverão ser instalados de forma a evitar que sofram esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, isolamento 
ou revestimento. Nas deflexões os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para seu 
tipo. 
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico 
perfeito e permanente por meio de conectores apropriados. As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensões 
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apropriadas é vedado a execução de emendas que fiquem dentro de eletrodutos. O desencapamento dos fios, para emendas, será 
cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas. 
O isolamento das emendas e derivações deverá ter características, no mínimo, equivalente às dos condutores usados. 
Todos os condutores deverão ser instalados de maneira que, quando completada a instalação, o sistema esteja livre de curto-circuito. 
As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes critérios: 

  Cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm terão as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas 

de estanho; 

  Condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, por conectores de pressão ou terminais de aperto. 

O cabo de cobre nu com diâmetro de 10 mm² deve atender as normas NBR5111, NBR5349 e NBR7575. 
Será com formação de 7 fios de cobre eletrolítico e têmpera mole. 
 
6.4. ELETRODUTO PVC RÍGIDO E CONEXÕES. 
Os eletrodutos a serem utilizados serão de cloreto de polivinila (PVC) rígido, sendo com roscas e luvas, deverão ser novos, internamente 
lisos e sem rebarbas. 
Serão preferencialmente utilizados: 

  Em áreas internas das edificações, embutidos em lajes, paredes, pisos e também sobre forros; 

  Em instalações aparentes de pequeno porte ou instalações provisórias desmontáveis, como barracões de obra, por exemplo; 

  A partir da caixa de medição do padrão CEMIG até os quadros de distribuição internos (ramal de entrada interno). 

 
Na utilização de eletrodutos rígidos de PVC, deverão ser seguidas as seguintes orientações: 

  Serão instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de boa aparência quando embutidos, cuidando-

se para que 
nenhuma condição possa danificar os condutores neles contidos; 

  Os dutos embutidos nas vigas e lajes de concreto armado serão colocados sobre os vergalhões inferiores. 

   Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração de nata de cimento durante a colocação de 

concreto nas formas. A instalação de tubulação embutida nas peças estruturais de concreto armado será efetuada de modo que os dutos 
não suportem esforços não previstos; 
A taxa máxima de ocupação dos eletrodutos não deve exceder 40%. 
Os eletrodutos deverão ser limpos e secos antes da passagem de fiação; Todos os eletrodutos não utilizados deverão ser providos de 
arames-guia (sonda) de aço galvanizado 16 AWG; 
Os eletrodutos verticais serão montados antes da execução das alvenarias; 
A tubulação será instalada de maneira a não formar cotovelos, apresentando uma ligeira e contínua declividade para as caixas; 

  Só deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se 

cuidadosamente todas 
as rebarbas deixadas nas operações de corte e abertura de roscas. Poderá ser cortada a serra, sendo, porém, escariados a lima para 
remoção de rebarbas; 

  Serão sempre emendados por meio de luvas, atarrachados até assegurar perfeita continuidade da superfície interna de tubulação e 

vedação; 

  Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados com declividade mínima de 0,5% entre caixas de inspeção, de modo a assegurar 

a drenagem; 

  Nas travessias de vias, os eletrodutos serão envelopados em concreto, com face superior situada no mínimo, a 1,00 m abaixo do 

nível do solo. 
 
6.5. ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO. 

Serão aceitos 2 (dois) tipos que não devem ser utilizados de forma aparente:   Em PVC flexível, auto-extinguível, reforçado com 

espirais de PVC rígido sendo liso internamente, para facilitar a passagem dos fios e cabos elétricos. 
Este tipo poderá ser usado em substituição aos eletrodutos de PVC rígido nas aplicações embutidas em áreas internas, quando for 
especificado em projeto; 

  Em polietileno de alta densidade (PEAD), poderá ser usado em áreas externas enterradas, onde se necessita de grandes vãos entre 

caixas de derivação e/ou passagem. Não exige emendas entre peças e é fabricado em 
bobinas de 25, 50 e 100 metros. É fornecido com arame-guia e tem leveza, flexibilidade e elevada resistência mecânica. 
 
 6.6. CAIXAS DE PASSAGEM. 
Denominam-se caixas, os componentes de uma instalação elétrica, destinados a conter as tomadas e interruptores de corrente, emendas, 
derivações e passagem de condutores elétricos. 
Conforme sua destinação e de acordo com as normas da ABNT em vigor, as caixas poderão ser: 
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  Em chapa de aço esmaltada, galvanizada ou pintada com tinta de base metálica; 

De alumínio fundido; 
De PVC rígido, baquelite ou polipropileno. 
As caixas conterão olhais destinados à fixação dos eletrodutos (com buchas e arruelas ou roscas), só sendo permitida a abertura daqueles 
realmente necessários. 
As caixas para passagem de condutores serão em chapa 14 BWG com uma demão de verniz isolante e outra de zarcão na face interna. 
As caixas não metálicas só serão admitidas com eletrodutos não metálicos e quando não estiverem sujeitos a esforços mecânicos. 
As caixas para instalações aparentes serão metálicas e do tipo condulete. Será admitida a utilização de conduletes tipo PVC em 
instalações aparentes de pequeno porte ou provisórias (barracão de obra). 
Deverão ser empregadas caixas nos seguintes pontos: 

  De entrada ou saída dos condutores da tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em 

condutos arrematados com bucha adequada; 
De emenda ou derivação de condutores; 
- Quadradas, de 100 x 100 mm (4” x 4”), quando o número de interruptores ou tomadas exceda a três, ou quando usadas para caixas de 
passagem; 
 - Retangulares de 50 x 100 mm (2” x 4”), para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a três; 
As caixas embutidas nas paredes deverão facear a alvenaria de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o 
revestimento, devendo ser niveladas e aprumadas. 
A altura das caixas em relação ao piso acabado será a seguinte: Interruptores e botões de campainha (bordo superior da caixa) 1,20 m 
Tomadas baixas, quando não indicadas nos rodapés ou em locais úmidos (bordo inferior da caixa) 0,30 m 
 
6.7. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC OU AÇO. 
Denominam-se quadros aqueles componentes de uma instalação destinados a conter os dispositivos de manobra e proteção dos circuitos 
elétricos. 
Os quadros de embutir poderão ser de PVC ou de chapa de aço, com espessura mínima equivalente à chapa nº 20 BWG, com tampas 
parafusadas ou portas com fechaduras, confeccionadas em chapa de aço de espessura mínima equivalente à chapa n° 16 BWG. 
Os quadros de sobrepor serão construídos em chapa de aço de espessura mínima equivalente à chapa n° 18 BWG, com tampas 
parafusadas ou portas com fechaduras de espessura mínima equivalente à chapa n° 16 BWG. 
Os quadros de aço deverão ser confeccionados com acabamento esmerado e terão tratamento contra a corrosão. 
Os quadros deverão permitir a eficiente ventilação dos componentes instalados em seus interiores. 
Os quadros deverão evitar que seus componentes internos sejam atingidos por poeira ou umidade. 
A altura de montagem dos quadros de distribuição será regulada por suas dimensões e pela comodidade de operação das chaves ou 
inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50 m do piso acabado. 
A profundidade será regulada pela espessura do revestimento previsto para o local, contra o qual deverão ser assentados os alizares das 
caixas. 
Além da segurança para as instalações que abrigar, os quadros deverão, também, ser protegidos contra choques, sendo para tanto 
isolados os painéis e alavancas externas, por espelho encaixado no interior do quadro. 
Os quadros de distribuição serão montados em caixas de embutir ou de sobrepor. 
 
6.8. DOS REFLETORES. 
Deverão obedecer às seguintes características: 

Modelo Refletor de LED 

Potência 300W 

Tipo de LED Última Geração 

Cor da luz Branco Frio – 6500K 

Luminosidade 29000 lumens reais 

Ângulo de Iluminação 120º 

Índice de reprodução de cor ≥ 0,80‰ 

Vida útil 30.000 hs 

Tensão Bivolt automático (110V / 220V) 

Material Alumínio 

Cor Preto 

Índice de proteção IP66 

Certificação ISO/ABNT 
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7. LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO. 
Devera ser providenciada a limpeza geral da obra. 
O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra. 
 
7.1. TRANSPORTE E RETIRADA DE ENTULHO. 
O transporte e retirada do entulho deverá obedecer a legislação específica local, ficando a cargo da Construtora obter, se necessário, a 
autorização para locais de bota-fora, junto aos órgãos competentes. 
O local reservado para bota-fora, bem como o trajeto, devem também ser previamente aprovados pela Prefeitura Municipal. 
Os caminhões devem ser carregados e provido de todos os dispositivos necessários para evitar queda e perda de material ao longo do 
percurso, em obediência às condições de transporte impostas pela municipalidade, bem como pelas recomendações do DNIT. 
 
 

CARANDAÍ, 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 
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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 300
Iluminação (W)

600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Iluminação 1 F+N B1 127 V 3 900 900 R 900 1.00 0.80 8.9 6 54.0 40.0 1.28 4.40 Ok
2 Iluminação 2 F+N B1 127 V 6 1800 1800 R 1800 1.00 0.80 17.7 6 54.0 40.0 1.46 4.58 Ok
3 Iluminação 3 F+N B1 127 V 6 1800 1800 R 1800 1.00 1.00 14.2 4 42.0 40.0 1.76 4.89 Ok
4 Iluminação 4 F+N B1 127 V 6 1800 1800 R 1800 1.00 1.00 14.2 10 75.0 63.0 1.22 4.35 Ok
5 Tomada F+N+T B1 127 V 1 667 600 R 600 1.00 1.00 5.2 2.5 31.0 25.0 0.05 3.18 Ok

TOTAL 21 1 6967 6900 R 6900 0 0

Quadro de Demanda (AL1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Clubes e semelhantes) 6.97 100 6.97

TOTAL 6.97

AL1

16

kW.h

80 A

10

63 A

DPS
175 V - 40 KA

40 A

6

DR

25 A
(900 W)

R
1 (Iluminação 1)

40 A

6

DR

25 A
(1800 W)

R
2 (Iluminação 2)

40 A

4

DR

25 A
(1800 W)

R
3 (Iluminação 3)

63 A

10

DR

25 A
(1800 W)

R
4 (Iluminação 4)

25 A

2.5

(600 W)
R

5 (Tomada)

QD1 (QD1)
(6900 W)

QM1 (QM)
(6900 W)

R

M
ar

ro
m

N

Az
ul

 c
la

ro

QD1   6900 W QD1

QM1 (QM)

Potência Instalada (W)
R   6900
Total   6900

1#16(16)16 mm²
Conduto ø1"

 80 A

Verde

Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

3002
Refletor 300W

5
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

 Chumbador c/ rosca externa
3/8'' x 2. 1/4'' 1 pç
Arruela zamak
1" 2 pç
Bucha zamak
1" 2 pç
Caixa PVC
4x2" 1 pç
Curva 45° PVC rosca
1" 1 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1" 1 pç
Luva PVC encaixe
1" 34 pç
Luva PVC rosca
1" 32 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S6 254 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 254 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
10 mm² 286.10 m
16 mm² 10.50 m
2.5 mm² 2.50 m
4 mm² 106.40 m
6 mm² 210.10 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 1 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
25 A 1 pç
40 A 3 pç
63 A 2 pç
80 A 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 2 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
25 A 4 pç

Eletroduto PVC encaixe
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 116 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 117.40 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 0.90 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 138 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 141.40 m

Lâmpadas Led
Refletores
300W 21 pç

Material p/ entrada serviço
Armação secundária aço laminado
1 estribo 1 pç
Cabo cobre nu
Seção 10mm2 3 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x500mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 2 pç
Haste para armação secundária
16''x150'' 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Terminal de aterramento
Haste-cabo 2 pç

Quadro de medição - CEMIG
Unidade consumidora individual - embutir
CM-6 - caixa de derivação para condutores até 16mm²1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 18 disj. unip. - In Pente 63A 1 pç
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MARGEM: F-A0-100.DWG / MATRIZ: A0-100.DWG
                   EXTERNO: 1054 x 841 mm.
FORMATO A0 (DEPIM) - INTERNO: 1019 x 821 mm.

Conteúdo: Revisão Nº :

Data da Revisão:
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DISTRITO DE PEDRA DO SINO

.
Área do Terreno:

Lote N°: Quadra :

Logradouro (Rua) :

Bairro:

CARANDAI-MG
Município:

01 / 01

Folha:Escala:

ART N°:

1:50

MG20210073944
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RUA SEM DENOMINAÇÃO

Coordenadas:

Existente :

Area Coberta =  846,00 m²

TOTAL     -    846,00 m²

Áreas: Localização:

Prefeito Municipal: CNPJ:

Fone:

MUNICÍPIO DE CARANDAI

,

.

WAshington Luis Gravina Teixeira

Responsável Técnico pelo Projeto:

Aprovações e Registros:

AMMA-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira.
Rua José Pimentel, 280-Bairro Diniz II-Barbacena-MG - CEP: 36202-280
 Fone/fax:(32) 3332.3177 - E-mail:engenharia@ammabarbacena.com.br

Secretaria de Engenharia

TI
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Título/Uso:

Tipo:
PROJETO ELETRICO

GINASIO POLIESPORTIVO

Local Imovel

20° 54' 11,43" S
43° 49' 34,95" O

Lista de Materiais SPDA

43,20m

6 pç

Bucha de nylon S6

Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante

Caixa inspeção de aterramento 300x300x500mm
com tapa em ferro fundido 6 pç

Cabo de cobre NU 35mm2 - 7 fios x 2,5mm

CORDOALHA DE COBRE NU
# 35mm²

TUBO DE PVC
Ø40mm

DET.
CAIXA INSPEÇÃO
ESCALA 1:25

Haste de aterramento aço/cobre
coperweld 5/8" - comprimento 3,0m 6 pç

49,20m

Eletroduto de PVC rigído roscável,
DN 50 mm(2").

Luva PVC rígido roscável, DN 50mm (2")

Curva PVC rígido roscável, DN 50mm (2") 6 pç

36 pç

36 pç

Conector Cabo-haste em bronze  50mm². 6 pç

Terminal fixador universal de SPDA
estanhado para cabos  50mm². 6 pç S
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DETALHE SPDA
ESCALA 1 : 50

CAIXA DE INSPEÇÃO
30x30x40cm

ELETRODUTO
TUBO PVC 40mm

Terminal de pressão tipo prensa
com 4 parafusos
p/ cabo de 35mm²

AutoCAD SHX Text
#35mm2 - 7 fios x 2,5mm



(     ) DIRETA

LDI 23,74%

S 23,74%

N
 0,32% a 0,74%
0,50% a 0,97%
1,02% a 1,21%
3,80% a 4,67%
6,64% a 8,69%
0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta
3,65%
2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA  E ACESSÓRIOS
1.1 SETOP ED-49428 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO UN              1,00               1.058,07               1.309,26                          1.309,26 

1.2 SETOP ED-49506
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 

310 X 85 MM
UN              1,00                  198,35                  245,44                             245,44 

1.3 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              1,00                    15,60                    19,30                               19,30 

1.4 SINAPI 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              3,00                    24,32                    30,09                               90,27 

1.5 SETOP ED-49239 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A UN              3,00                    30,67                    37,95                             113,85 

1.6 SETOP ED-15114
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA 

SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA
UN              4,00                  105,80                  130,92                             523,68 

1.7 SETOP ED-49527 SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA UN              1,00                  247,27                  305,97                             305,97 

1.8 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M            10,50                    21,04                    26,03                             273,32 

1.9 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          286,10                    13,80                    17,08                          4.886,59 

1.10 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          210,10                      8,76                    10,84                          2.277,48 

1.11 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          106,40                      6,49                      8,03                             854,39 

1.12 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M              2,50                      4,61                      5,70                               14,25 

1.13 COMPOSIÇÃO COMP-001 REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 300W, BRANCO FRIO, BIVOLT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN            21,00                  212,94                  263,49                          5.533,29 

1.14 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN              1,00                    11,86                    14,68                               14,68 

1.15 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN              1,00                    23,77                    29,41                               29,41 

1.16 SETOP ED-49309 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M          258,80                    14,89                    18,42                          4.767,10 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  – CEP: 36.280-000

Fone: (32) 3361-1177  -   CNPJ 18.094.797/0001-07 

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

 Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Tel.:(32) 3332-3177 CEP 36.202-280

COFINS / PIS 3,65%

1.

ALÍQUOTAS  ISS

6,95%
CPRB:

1,02%Desp. financeiras (DF):

SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

0,32%

Adm. Central (AC):

4,50%

Risco (R) :

COM Desonoreção: Digite S(sim) ou N(não)

0,50%

  engenharia@ammabarbacena.com.br

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DATA: FEVEREIRO DE 2021

convenios@carandai.mg.gov. br

OBRA: ILUMINAÇÃO E SPDA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ISS MUNICIPAL = 5,0 %

PREFEITURA: CARANDAÍ

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de 

cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

DEMOSTRATIVO  DA  COMPOSIÇÃO  DO  BDI

LOCAL: DISTRITO DE PEDRA DO SINO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SETEMBRO/2020 — SINAPI  DEZEMBRO/2020 - ONERADO

3,80%

INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

5,00%

Garantia (G):

( X  )

Lucro (L):
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1.
1.17 SETOP ED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M              0,90                      6,74                      8,34                                 7,51 

1.18 COMPOSIÇÃO COMP-002

MURETA EM BLOCO CERÂMICOS PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA, DIMENSÕES 2,0X2,0X0,25 METROS 

(LARGURA X ALTURA X ESPESSURA), REVESTIDA EM PASTILHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE SAPATA EM CONCRETO  

CICLÓPICO, FCK 10MPA,   DIMENSÃO 2,0x0,30X0,50 METROS.

UN              2,00               1.507,73               1.865,67                          3.731,34 

1.19 SETOP ED-48700 ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M UN              4,00                  104,05                  128,75                             515,00 

1.20 SETOP ED-13940
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA 

(SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
M            25,60                    34,32                    42,47                          1.087,23 

1.21 SETOP ED-51056 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO UN              4,00                  114,91                  142,19                             568,76 

1.22 SETOP ED-49311 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M            25,60                    22,19                    27,46                             702,98 

1.23 SETOP ED-9075
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, 

EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2/MÊS            61,65                      3,75                      4,64                             286,06 

1.24 SETOP ED-9077 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME M          143,85                      7,70                      9,53                          1.370,89 

R$ 29.528,05

R$ 29.528,05TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL DO ITEM

Engo. Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG 30.059/D Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

CARANDAÍ, 10 FEVEREIRO 2021.

VALOR POR EXTENSO: VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Página 2



Página 3

Preitura: Referência

Obra/Local: fev/21

Projeto:

Serviço: Unidade: und Código: COMP-001

1) Mão-de-Obra e Materiais

Código Fonte Und Quant. R$ Unit. R$ Total

MERCADO UND 1,000 190,60 190,60              

21127 SINAPI/Insumos UND 0,042 3,05 0,13                  

88247 SINAPI/comp H 0,5888 16,26 9,57                  

88264 SINAPI/comp H 0,5888 21,46 12,64                

Subtotal 1: 212,94

Preço de Venda

Preço (1): TOTAL 212,94

Serviço: Unidade: und Código: COMP-02

1) Mão-de-Obra e Materiais

Código Fonte Und Quant. R$ Unit. R$ Total

93358 SINAPI/comp M3 0,300 59,97 17,99                

73361 SINAPI/comp M3 0,300 375,45 112,64              

96542 SINAPI/comp M2 2,300 66,20 152,26              

87476 SINAPI/comp M2 4,000 77,57 310,28              

93197 SINAPI/comp M 2,000 83,21 166,42              

87878 SINAPI/comp M2 9,200 3,49 32,11                

87792 SINAPI/comp M2 9,200 29,60 272,32              

89045 SINAPI/comp M2 9,200 48,23 443,72              

Subtotal 1: 1.507,73

Preço de Venda

Preço (1): TOTAL 1.507,73

CARANDAÍ, 10 FEVEREIRO 2021.

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal Engo. Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG 30.059/D 

SINAPI -DEZEMBRO/2020 - ONERADO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA A MBIENTES DE ÁREAS

MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).

AF_11/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2016

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Insumo

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO

INCLUSIVE LANCAMENTO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
PREFEITURA: CARANDAÍ

LOCAL: DISTRITO DE PEDRA DO SINO

OBRA: ILUMINAÇÃO E SPDA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MURETA EM BLOCO CERÂMICOS PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE 

ENERGIA, DIMENSÕES 2,0X2,0X0,25 METROS (LARGURA X ALTURA X 

ESPESSURA), REVESTIDA EM PASTILHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE SAPATA 

EM CONCRETO  CICLÓPICO, FCK 10MPA,   DIMENSÃO 2,0x0,30X0,50 METROS.

REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 300W, BRANCO FRIO, BIVOLT, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI -DEZEMBRO/2020 - ONERADO

Insumo

REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 300W, BRANCO FRIO, 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM

ROLO DE 19 MM X 5 M



ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 29.528,05 11.811,22 11.811,22 5.905,61

Físico % 0,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 29.528,05 R$ 11.811,22 R$ 11.811,22 R$ 5.905,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  – CEP: 36.280-000

Fone: (32) 3361-1177  -   CNPJ 18.094.797/0001-07 

convenios@carandai.mg.gov. br

OBRA: ILUMINAÇÃO E SPDA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCAL: DISTRITO DE PEDRA DO SINO

ETAPAS/DESCRIÇÃO

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA  E ACESSÓRIOS

DATA: FEVEREIRO DE 2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

R$ 29.528,05VALOR DO CONVÊNIO:PREFEITURA: CARANDAÍ

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

 Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Tel.:(32) 3332-3177  -   CEP 36.202-280

  engenharia@ammabarbacena.com.br

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

TOTAL

CARANDAÍ, 10 FEVEREIRO 2021.

Engo. Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG 30.059/D 
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