
ANEXO 03

========================================================================
CADERNO DE ENCARGOS – PARTE IV – ESPECIFICAÇÕES DE

SERVIÇOS
========================================================================

OBJETIVO

Estabelecer critérios e condicionantes para a elaboração de projetos executivos
e seus anexos (DOC) para diversas dependências do Banco do Brasil S.A.

1. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR E CARACTERIZAÇÃO DOS SERV IÇOS

1.1. Compete ao concorrente realizar prévia análise da documentação
fornecida (Caderno de Encargos e anexos (DOC) relacionados no item 03
abaixo especificado).

1.2. A CONTRATADA, antes de iniciar os projetos, deverá vistoriar o local,
executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão
ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços e
área. Para visitar qualquer dos prédios que será objeto da elaboração dos
projetos, a CONTRATADA deverá contatar antecipadamente a
Administração da dependência para agendar data e horário para a
vistoria.

1.3. Para efeito de interpretação de divergências, em qualquer caso ou
hipótese, fica estabelecido que:

1.3.1 em caso de divergência entre o desenho de leiaute
disponibilizado pelo Banco e a situação atual do imóvel será
considerada a situação existente.

1.4. O presente contrato poderá compreender a execução dos seguintes
serviços, conforme descrito na solicitação emitida pelo Banco:

1.4.1 Vistoria e levantamento técnico das instalações existentes nas
dependências com a presença dos profissionais habilitados de
acordo com o tipo de serviço a ser prestado;

1.4.2 Documentação fotográfica das instalações existentes e situação
atual dos prédios das dependências contempladas;

1.4.3 Preenchimento de check-list referente à vistoria e entrevista com
o Administrador da dependência, conforme DOCs 1 e 2;

1.4.4 Desenvolvimento de desenhos contendo a situação atual de
leiaute das dependências, com cotas básicas, descrição dos
materiais aplicados, indicação de orientação solar e quadro de
áreas, bem como outros elementos ou informações solicitadas
pelo Banco;

1.4.5 Desenvolvimento dos projetos executivos com análise da



viabilidade da proposta do anteprojeto, para todas as
especialidades solicitadas, conferindo todas as medidas e outras
particularidades que se fizerem necessárias:

1.4.5.1 Consideram-se especialidades o projeto de arquitetura,
projeto elétrico / CFTV / projeto de transmissão em rede
lógica e dados / alarme / iluminação, projeto
hidrossanitário, projeto de instalações de águas
pluviais, projeto de ar condicionado, projeto ou análise
estrutural, projeto de paisagismo, comunicação visual,
projeto dos sistemas de prevenção e combate a
incêndio, laudos técnicos,  projeto de acústica, projeto
de luminotécnica, orçamentos, memorial descritivo,
especificação de materiais e serviços;

1.4.6  Aprovação dos projetos nos órgãos competentes tais como
Prefeituras, Bombeiros, IPHAN ou órgãos regionais de
patrimônio, Vigilância Sanitária, condomínios, concessionárias de
telefonia ou energia, ou outros;

1.4.7 Projeto de sinalização externa ou interna conforme padrão do
Banco do Brasil;

1.4.8 Elaboração de maquete eletrônica;

1.4.9 Elaboração de laudos ou pareceres técnicos dentro das
especialidades de arquitetura, engenharia civil, engenharia
elétrica e mecânica;

1.4.10 Especificação de Serviços, quantitativo de materiais e orçamento
discriminando preços (unitário e total) de material e mão-de-obra,
de forma a permitir a realização de licitação para as obras de
reforma necessárias, conforme modelo do Banco do Brasil (DOCs
7, 8a e 8b). No encaminhamento da solicitação de serviços à
CONTRATADA, cada Setor de Engenharia do Banco do Brasil
que for responsável pelo projeto poderá disponibilizar os referidos
modelos de acordo com suas especificidades.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS

2.1. Para todos os projetos a CONTRATADA deverá entregar:

2.1.1. uma cópia impressa e assinada de cada prancha, com
carimbo/identificação do profissional responsável pela elaboração
do mesmo;

2.1.2. uma cópia em meio digital (*.dwg) versão de acordo com a
solicitação da gerência regional acionadora do trabalho; e

2.1.3. uma cópia preparada para plotagem considerando a configuração
de penas no padrão do Banco do Brasil (*.plt).

2.2. Todos os desenhos deverão seguir rigorosamente a formatação e padrão
do Banco do Brasil, detalhados adiante, em tópico específico.

2.3. Os blocos, cotas, texto, selo (carimbo) e demais componentes não



poderão ser explodidos (função explode do AutoCAD).

2.4. Os blocos deverão estar desenhados originalmente no “layer 0”, pois
assim assumirão o “layer” escolhido no desenho.

2.5. Não serão aceitos arquivos cujo programa utilizado para desenho não
seja compatível com o AutoCAD ou que na exportação gere algum erro
no qual não seja possível abrir, visualizar, salvar como ou alterar o
arquivo na versão 2000 do AutoCAD.

2.6. Para todos os demais documentos e formulários a CONTRATADA
deverá entregar uma cópia impressa e assinada e uma cópia em meio
digital.

2.7. Os arquivos de texto em meio digital deverão estar em formato
compatível para visualização no formato .doc.

2.8. Os arquivos de planilhas em meio digital deverão estar em formato
compatível para visualização no formato .xls.

2.9. Todas as reuniões ocorrerão na sede da Área de Engenharia do Centro
de Suporte Logístico – CSL responsável pelo projeto.

2.10. Nas reuniões deverão estar presentes todos os profissionais
responsáveis por suas respectivas áreas e que efetivamente participem
no desenvolvimento dos projetos da CONTRATADA objeto da reunião.
O Responsável Técnico da CONTRATADA, indicado para a habilitação
técnica, assumirá as responsabilidades legais pela execução/direção
dos serviços e cuidará para a perfeita execução e completo acabamento
da mesma, responsabilizando-se por toda assistência técnico
administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos.

2.11. Para as reuniões a CONTRATADA deverá preparar o material e levar
os projetos impressos podendo ser no formato A3 ou superior, desde
que seja legível o entendimento do mesmo. No caso de fotos a
CONTRATADA poderá optar por levar as mesmas em meio impresso ou
em equipamento próprio, que possua tela de no mínimo 10”, para que
seja possível a sua visualização.

2.12. Para efeitos de cumprimento do prazo as entregas serão consideradas
apenas se não tiverem erros ou omissões, devendo constar todos os
itens do cronograma.

2.13. Serão considerados erros, conforme citado no item anterior, os projetos
que estiverem em desacordo com as Leis, Normas Técnicas vigentes,
Plano Diretor da cidade, Leis específicas para Bancos da cidade da
dependência, Código Brasileiro de Trânsito, vigilância sanitária, entre
outros.

2.14. Também serão considerados erros:

2.14.1 Os ambientes planejados de forma que fique inviável a sua
utilização ou execução;

2.14.2 Supressão de itens móveis, equipamentos, elementos
estruturais, mobiliário urbano, entre outros, sem que haja uma
previsão de alteração, relocalização, substituição, adequação
estrutural ou outra orientação de destino por parte da



fiscalização;

2.14.3 Omissão de serviços na Especificação e/ou Orçamento que forem
necessários à perfeita execução da obra;

2.14.4 Divergência na compatibilização dos projetos arquitetônico e
complementares;

2.14.5 Divergência nos padrões de desenhos técnicos do Banco, tais
como “layers”, versão do arquivo digital, entre outros;

2.14.6 Divergência de itens constante no projeto, especificações e
orçamentos.

2.14.7 Divergência entre o levantamento e a situação real da
dependência;

2.14.8 Divergência para maior ou menor na quantificação do orçamento.

2.15. Quando por parte da Fiscalização do Banco do Brasil forem
constatados erros no trabalho, a CONTRATADA terá 02 (dois) dias úteis
para comparecer na sede da Área de Engenharia do CSL responsável
pelo projeto a fim de receber as orientações para as correções. Após a
reunião, a CONTRATANTE definirá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis
para entregar o trabalho corrigido sendo que o prazo firmado não será
considerado como prorrogação. Neste caso, ficará caracterizado atraso
no cumprimento do cronograma de entrega do projeto desde que
vencido o prazo pactuado originalmente, sendo passível de aplicação
das sanções previstas no contrato.

2.16. A etapa será considerada concluída apenas quando os erros forem
corrigidos.

2.17. Todas as entregas das correções deverão ocorrer do mesmo modo da
primeira entrega, ou seja, todos os projetos, documentos e planilhas
deverão ser entregues em meio digital e com uma cópia plotada e/ou
impressa assinada pelo responsável, conforme configurações já
mencionadas em item específico. Apenas será dispensada a entrega
das fotos referente ao levantamento.

2.18. Em momento algum será devido à CONTRATADA o custo
correspondente ao deslocamento necessário para realização de reunião
de qualquer tipo junto a Área de Engenharia responsável pelo projeto.

2.19. Caberá à CONTRATADA, além do lançamento, cálculo,
dimensionamento das instalações e projetos, fornecer à
CONTRATANTE os seguintes elementos:

2.19.1 Memoriais descritivos, justificativo e de cálculo, com planilhas
previstas em normas.

2.19.2 Especificações e quantitativos de todos os materiais, peças e
serviços a serem empregados.

2.19.3 Cronogramas descritivo e físico-financeiro de execução da obra,
conforme modelo DOC 24.

2.19.4 Projetos aprovados junto aos órgãos competentes e
concessionárias jurisdicionante, após análise e aceitação dos



mesmos pela CONTRATANTE. O pagamento das taxas para
aprovação dos projetos ficará a cargo do Banco do Brasil,
exceto a  aprovação do sistema de prevenção e combate à
incêndio junto ao Corpo de Bombeiros que ficará a cargo da
CONTRATANTE .

2.19.5 Recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
junto ao CREA jurisdicionante, pago pela CONTRATADA.. A
ART dos projetos complementares deverá estar vinculada à
ART do profissional responsável pelo projeto arquitetônico. Em
campo específico da ART deverá ser indicado o número do
contrato e demais informações deverão ser fiéis ao disposto no
mesmo.

2.20. Caberá à CONTRATADA prestar assistência técnica à
CONTRATANTE, através de sugestões e respostas a consultas nos
assuntos referentes aos serviços prestados.

2.21. Esta assistência técnica será prestada desde a primeira reunião de
projetistas até o término da obra, seja na fase de projeto, de licitação ou
execução da mesma, estando este serviço incluído no valor pago pela
execução do projeto executivo.

2.22. Caberá à CONTRATADA visitarem o local do empreendimento, ocasião
em que serão pesquisadas todas as informações pertinentes aos
projetos.

2.23. A CONTRATADA deverá ter um coordenador de projetos, que sem
restringir-se às reuniões previstas, e deverá comparecer ao Setor de
Engenharia responsável pelo projeto sempre que solicitado.

2.24. Caberá à Área de Engenharia responsável pelo projeto, em comum
acordo com a CONTRATADA, a decisão sobre quaisquer modificações
de projeto.

2.25. A CONTRATADA executará as correções solicitadas pela Área de
Engenharia responsável pelo projeto, quando os serviços estiverem
incompletos ou em desacordo com as condições fixadas nesta norma ou
em reunião de projetistas, sem ônus para a CONTRATANTE, sem
custos adicionais.

2.26. No projeto solicitado a CONTRATADA deverá observar como parte
integrante do contrato o atendimento às normas da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, às Normas do Corpo de Bombeiros, às
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, à
legislação em vigor e às Normas Internas do Banco do Brasil relativas
aos projetos demandados, a serem entregues à CONTRATADA por
ocasião da solicitação do serviço.

3. RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS (DOC) FORNECIDOS

DOC 1: Check-list entrevista com o administrador.doc;

DOC 2: Roteiro da primeira vistoria ao prédio.doc;



DOC 3: Levantamento do Mobiliário;

DOC 4: Check-list para projetos de instalações Elétricas Lógicas CFTV
Alarme.xls;

DOC 7: Modelo do Caderno Geral de Encargos (MCE);

DOC 8a: Planilha com as composições no sistema de orçamentação do
Banco (SISORCE) em arquivo do Excel padrão 97- A SER
ENTREGUE APENAS AO VENCEDOR DO CERTAME;

DOC 8b: Planilha de insumos no sistema de orçamentação do Banco
(SISORCE) em arquivo do Excel padrão 97;

DOC 9: Padrões de dependências do Banco do Brasil;

DOC 10: Manual de Acessibilidade do Banco do Brasil;

DOC 11: Manual de Sinalização Interna;

DOC 12: Manual de Sinalização Externa;

DOC 13: Manual de Sinalização de Segurança Patrimonial;

DOC 14: Manual de Sinalização de Segurança do Trabalho;

DOC 15: Formatação de desenhos;

DOC 16: Modelos de Projetos;

DOC 17: Modelo de Correspondência para Prefeitura;

DOC 19: Check-list de Conferência de Projetos;

DOC 20: Planilha de Mobiliário novo a ser solicitado;

DOC 21: Modelo de levantamento do Mobiliário preenchido;

DOC 22: Plano de Automação das Dependências;

DOC 24: Cronogramas descritivo e físico-financeiro



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

1. TIPO: Levantamento Técnico - Check-list

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1.1.1. Documento de verificação, compatível com visualização e
manipulação em fomato .doc, composto pelo Check-list de entrevista
com o administrador e roteiro da primeira vistoria a ser preenchida
durante o levantamento realizado em cada dependência.

1.1.2. Este documento deve ser entregue em uma via impressa e em
arquivo digital, individualizados por dependência, nomeado conforme
o padrão abaixo:

PPPP-SB - Levantamento Técnico – MMMAAAA.doc

onde:

PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE
(Dependência = “00”)

• 2 caracteres

MMM MÊS - data do levantamento
• 3 caracteres

AAAA ANO - data do levantamento
• 4 caracteres

PPPP-SB – Roteiro Vistoria – MMMAAAA.doc

onde:

PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE
(Dependência = “00”)

• 2 caracteres

MMM MÊS - data do levantamento
• 3 caracteres

AAAA ANO - data do levantamento
• 4 caracteres



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

2. TIPO: Levantamento Técnico – Fotografias

2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1.1. Tipo: Fotografias coloridas – em arquivos digitais no formato
“*.jpg”. Os arquivos deverão ser nomeados conforme o padrão
especificado abaixo.

2.1.2. Tamanho: 800 x 600 pixels.

2.1.3. Resolução: Entre 96 dpi (mínima) e 150 dpi (máxima).

2.1.4. Quantidade: No mínimo 3 por ambiente, fachada ou elemento
externo. As fotos deverão ser em quantidade suficiente para cobrir
todos os ambientes da dependência, contemplando todas as
panorâmicas dos mesmos e elementos/situações significativas,
documentando e ilustrando todas as verificações efetuadas e
materiais empregados.

2.1.5. Ambientes: Todos os ambientes internos, externos, fachadas,
elementos de sinalização externa, jardins e cobertura. Deverá ser
documentada a configuração geral dos espaços, mobiliário e
materiais de acabamento.

2.1.6. Padrão de Nome: Os arquivos serão nomeados conforme abaixo.

PPPP-SB-OOOOOOOOO...-NN-MMMAAAA
onde :

PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE  (Dependência
= “00”)

• 2 caracteres

OOOO... OBJETO – Nome do ambiente ou objeto da fotografia
• 3 a 20 caracteres

NN NÚMERO da foto – sequencial dentro do mesmo objeto
• 2 caracteres

MMM MÊS - data da fotografia
• 3 caracteres

AAAA ANO - data da fotografia
• 4 caracteres



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

3. TIPO: Levantamento Técnico - Mobiliário e equipa mentos

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

3.1.1. Documento de verificação, em formado MS-Excel - Versão 97
(xls), com a relação e quantitativos do mobiliário existente composto
pelo documento DOC 03 a ser preenchida durante o levantamento
realizado na vistoria em cada dependência.

3.1.2. O documento deverá conter uma foto do item com a indicação do
estado de conservação e possibilidade de reaproveitamento de cada
mobiliário existente na dependência conforme modelo DOC 21.

3.1.3. No caso de integração de dependências deverá ser previsto um
documento para cada unidade.

3.1.4. Este documento deve ser entregue em uma via impressa e em
arquivo digital, individualizados por dependência, nomeado conforme
o padrão abaixo:

PPPP-SB – Mobiliário Existente - MMMAAAA

onde:

PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE
(Dependência = “00”)

• 2 caracteres

MMM MÊS - data do levantamento
• 3 caracteres

AAAA ANO - data do levantamento
• 4 caracteres

4. TIPO: Planta de Leiaute atual da dependência

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1.1. Em arquivos digitais em formato AutoCAD 2000 “*.dwg”. Deverá
ser entregue uma cópia impressa e assinada de cada prancha.

4.1.2. Todos os desenhos deverão seguir rigorosamente a formatação e
o padrão do Banco do Brasil, detalhados em tópico específico.

4.1.3. Além dos arquivos digitais deverá ser fornecida uma via impressa
de cada prancha ou documento desenvolvido.

4.1.4. No caso de relocalização será necessário entregar apenas a
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situação existente do imóvel destino, incluindo acabamentos, entre
outros itens, conforme especificado mais adiante.

4.1.5. No caso de ampliação a situação atual será considerada no imóvel
no qual será ampliado e a planta deverá ser entregue atualizada
inclusive com mobiliários e acabamentos conforme especificado mais
adiante.

4.2.  COMPONENTES:

4.2.1. Planta de leiaute, em pranchas nos formatos A1 ou A0, em escala
1:50. Deverão contemplar todos os ambientes da dependência e
conter:

• cotas básicas e cotas de nível dos ambientes;

• representação do mobiliário existente;

• materiais de acabamento de todos os ambientes conforme padrão
BB descrito adiante;

• indicação da orientação solar;

• quadro de áreas, conforme descrito adiante, neste capítulo.

5. TIPO: Projeto de Arquitetura

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

5.1.1. Em arquivos digitais em formato AutoCAD 2000 “*.dwg”.

5.1.2. Todos os desenhos deverão seguir rigorosamente a formatação e
padrão do Banco do Brasil, detalhados em tópico específico.

5.1.3. Além dos arquivos digitais deverá ser fornecida uma via impressa
e assinada de cada desenho ou documento desenvolvido.

5.2. COMPONENTES:

5.2.1. Estudo preliminar:

5.2.2. O estudo preliminar deverá conter a verificação das medidas conferidas na
vistoria (levantamento) análise da viabilidade técnica da proposta de leiaute básico,
relatório fotográfico.

5.2.3. Itens que deverão compor a planta de estudo de viabilidade:

• informações dos acabamentos conforme padrões do Banco;

• cotas básicas necessárias para o bom entendimento da proposta;

• distribuição do mobiliário proposto;
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• indicação das áreas dos ambientes;

• indicação da cota de nível em todos os ambientes e em todos os desníveis.

           5.7.3. Desenhos apresentados em pranchas nos formatos A1 ou A0, em escala 1:50, de 
acordo com os referidos padrões de desenho técnico do Banco do Brasil.

 5.7.4. Deverão ser apresentadas, no mínimo, as plantas baixas necessárias ao total 
entendimento da proposta, contemplando as intervenções de arquitetura e os elementos 
necessários para caracterização das rotas acessíveis e de fuga, de forma a atender aos 
normativos abaixo:

� Banco do Brasil - Padrão de dependências Varejo;
� Banco do Brasil - Norma de Acessibilidade nas Edificações;
� Norma Brasileira ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
� Norma Brasileira ABNT NBR 9077 – Saídas de Emergência

em edifícios;
� Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004;
� Código Brasileiro de Trânsito;
� Plano Diretor e Código de Obras do município;
� Demais leis pertinentes.

 5.7.5. Projeto executivo e detalhamento

Deverá possuir todas as informações necessárias à perfeita execução
da obra e será apresentado em pranchas nos formatos A1 ou A0, de
acordo com os padrões de desenho técnico do Banco do Brasil.
Poderá haver variação para menor na escala de 1:50 para os
detalhes. Será obrigatória a apresentação das seguintes pranchas de
todos os pavimentos:

• Implantação/Situação, com o indicativo da orientação solar
(incluindo jardins, estacionamentos, recuos, etc);

• Cobertura/Caixa d’água;

• Situação atual;

• Reforma a ser realizada (Planta executiva com os itens “a demolir”
e itens “a executar”);

• Mínimo 02 (dois) cortes;

• Fachadas (todas as fachadas);

• Todas as vistas do projeto;

• Todas as paginações de divisórias;

• Planta de paginação de forros e luminárias (contendo as bocas de
insuflamento do ar condicionado);

• Planta de pisos (contendo inclusive os pisos referentes à
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acessibilidade);

• Tabela de áreas de limpeza (áreas ocupadas, área externa, área
envidraçada interna e externa, área de estacionamento, área
desocupada);

• Quadro de áreas (conforme especificação mais adiante);

• Tabela de esquadrias (portas internas e externas, janelas, etc);

• Situação Final (leiaute): planta de leiaute da situação após a
reforma contendo o mobiliário, equipamentos, sinalização interna,
indicação dos ambientes;

• Sinalização Interna (que deverá estar na planta de leiaute);

• Sinalização Externa (que deverá estar na planta de fachadas);

• Detalhes dos sanitários (vista de todas as paredes com as alturas
de fixação de todos os equipamentos/louças/metais), paginação
do piso (considerar tratamento para impermeabilização), planta de
forro (locação das luminárias), detalhe executivo de bancada,
rodapé, divisória dos boxes, etc;

• Detalhamento em imagens 3D, quando exigido na solicitação;

• Detalhes executivos necessários à compreensão e execução da
proposta, tais como esquadrias, grades, estrutura de apoio do
letreiro, sanitários, escadas, corrimãos, guardacorpo, copa,
depósito de materiais de limpeza, persianas, rebaixos em gesso,
painéis retráteis, mobiliário, adaptações de acessibilidade e
outros;

• Planta específica de paisagismo, quando for o caso, conforme
especificado mais adiante;

• Detalhes diversos necessários para a execução da obra conforme
exigência da CONTRATANTE.

6. TIPO: Projeto Paisagístico

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

6.1.1. Deverá possuir todas as informações necessárias a sua perfeita
execução e será apresentado em pranchas nos formatos A1 ou A0,
de acordo com os padrões de desenho técnico do Banco do Brasil
detalhado em tópico específico. Poderá haver variação para menor
na escala de 1:50 para os detalhes. Será obrigatória a apresentação
das seguintes pranchas:

• Planta Baixa geral (implantação), com indicação das áreas verdes
a serem detalhadas;

• Planta baixa específica das áreas verdes com o detalhamento das
espécies, quantidades, tamanhos para compra, espaçamentos da
plantação, elementos do canteiro e/ou jardim tais como muretas,
grelhas, cercas, limitadores e demais detalhes que se mostrarem
necessários;
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• Legenda/Tabela com resumo das espécies e quantidades
utilizadas.

6.1.2. No projeto e nas especificações constarão, obrigatoriamente,
indicações sobre:

• Espécies de vegetais selecionadas (nomenclatura botânica
seguida da denominação popular);

• Descrição da composição do solo (terra vegetal e adubo orgânico
e mineral) de plantio, sua espessura e outras características
(quantidade por muda – litros, kg, etc.ou m² em caso de forração
ou grama);

• Definição do sistema de drenagem do solo e das áreas de
ajardinamento;

• Quantidade de cada espécie a plantar, bem como as respectivas
localizações;

• Elementos do canteiro e/ou jardim tais como muretas, grelhas,
cercas, limitadores;

• Impermeabilização de floreiras;

• Definição do porte das mudas;

• Definição de todas as espécies vegetais que serão mantidas;

• Especificação de aspersores automáticos com o mínimo de
interferência visual.

6.1.3. O projeto paisagístico deverá ser efetuado considerando plantas e
flores de fácil manutenção, resistentes e que sejam facilmente
encontradas no mercado, com preços acessíveis.

6.1.4. Deverá ser fornecido pela CONTRATADA o Manual de
conservação do jardim com a descrição de todas as espécies,
incluindo adubo, poda e irrigação.

7. TIPO: QUADRO DE ÁREAS

a) ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO (AC)
I - área do subsolo;

II - área do 1°. pavimento;

III - área do 2°. pavimento;

IV - área do 3°. pavimento etc.;
V - área de edículas;
VI - área de cobertura (reservatórios, casa de máquinas, etc);
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VII - área total;

b) ÁREA CONSTRUÍDA EXPURGADA (ACE) - expurgar da área total de
construção (AC), as áreas de:

I - subestação;
II - reservatório;
III - grupo gerador;
IV - estacionamento coberto;

c) ÁREA DE LIMPEZA (AL):
I - áreas ocupadas;
II - área externa;
III - área envidraçada interna;
IV - área envidraçada externa;
V - área de estacionamento;
VI - área de jardim;
VII - área desocupada.

8. TIPO: Planilha de Mobiliário padrão para compra

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

8.1.1. Planilha em formado MS-Excel - Versão 97 (.xls), com a relação e
quantitativos do mobiliário a ser solicitado para compra composto
pelo documento DOC 20 a ser preenchida quando da conclusão do
projeto executivo.

8.1.2. O documento deverá levar em consideração o levantamento do
mobiliário existente, padrão passível de aproveitamento e orientação
da fiscalização.

8.1.3. Este documento deve ser entregue em uma via impressa assinada
e em arquivo digital, individualizados por dependência, nomeado
conforme o padrão abaixo:

PPPP-SB – Mobiliário - MMMAAAA

onde:
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PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE
(Dependência = “00”)

• 2 caracteres

MMM MÊS - data do preenchimento
• 3 caracteres

AAAA ANO - data do preenchimento
• 4 caracteres

9. TIPO: Chek-list de conferência de Projeto

9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

9.1.1 Planilha em formado MS-Excel - Versão 97 (.xls), com o Check-list da
conferência do projeto executivo composto pelo documento DOC 19 (Check-
list Conferência de Projeto.xls) a ser preenchida quando da conclusão do
projeto executivo.

9.1.2 Este documento deve ser entregue em uma via impressa assinada e em
arquivo digital, individualizados por dependência, nomeado conforme o
padrão abaixo:

PPPP-SB – Check-list Conferência - MMMAAAA

onde:

PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE
(Dependência = “00”)

• 2 caracteres

MMM MÊS - data da conferência
• 3 caracteres

AAAA ANO - data da conferência
• 4 caracteres

10. TIPO: Consulta de legislação municipal

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

10.1.1 Consulta prévia da existência de legislação específica para Bancos, entre
outras, na prefeitura local da cidade, tais como: lei de fila, lei de bebedouros
públicos, sanitários públicos, cadeiras, vaga de idoso, guardavolume,
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sinalização, padronização de calçadas, piso tátil para calçadas e áreas
externas, entre outras.

10.1.2 A CONTRATADA, quando da vistoria na cidade, deverá protocolar na
prefeitura local pedido, da relação das leis pertinentes, conforme modelo
DOC 17.

10.1.3 A CONTRATADA deverá entregar cópia do protocolo na prefeitura com
previsão de data de retorno e após o retorno deverá apresentar o
documento com as respectivas leis.

10.1.4 Caso a prefeitura não possua leis específicas, solicitar para que a mesma
ratifique formalmente.

10.1.5 A documentação deve servir de base para a CONTRATADA na elaboração
dos projetos e a mesma deverá respeitar todas as leis constantes para a
verificação da viabilidade da proposta.

10.2. COMPONENTES:

10.2.1 Cópia do protocolo da prefeitura e original da resposta da prefeitura.
10.2.2 Não serão aceitos documentos via fax ou scaner para fins de entrega final,

ressalvando-se, entretanto, que os mesmos poderão ser encaminhados
provisoriamente, nestas condições, quando se fizer necessário dar ciência à
fiscalização e para obter agilidade de análise do processo.

11. TIPO: Aprovação de projeto legal na prefeitura

11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

11.1.1 A CONTRATADA deverá solicitar aprovação do projeto na prefeitura local
para fins de atendimento do Plano Diretor, Código de Obras e demais leis
pertinentes.

11.1.2 O projeto deverá estar em acordo com o exigido pela Prefeitura, se
necessário a CONTRATADA deverá elaborar planta específica para a
aprovação (Projeto Legal) com os itens exigidos pelo órgão.

11.1.3 Caso a Prefeitura local dispense a aprovação, a CONTRATADA deverá
entregar documento oficial que comprove a dispensa.

11.1.4 Atentar, especialmente, para os casos de intervenções nas calçadas,
estacionamentos, sinalização, elementos de fachadas, ampliação de área e
construção.

11.2. COMPONENTES:

11.2.1 Cópia do protocolo da prefeitura e original da resposta da prefeitura.
11.2.2 Não serão aceitos documentos via fax ou scaner para fins de entrega final.

12. TIPO: Aprovação de projeto nos demais órgãos

12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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12.1.1 Caso a CONTRATADA verifique mediante consulta nos demais Órgãos
Competentes, tais como: IPHAN, Vigilância Sanitária, entre outros, a
necessidade de aprovação do projeto, a mesma deverá providenciá-la.

12.1.2 Para efeitos deste item a CONTRATADA deverá atentar para as seguintes
situações:

• Edificações com características que podem ser
considerados como Patrimônio Histórico;

• Edificações situadas em centros tombados como
patrimônio histórico independente da sua linguagem;

• Edificações que após a intervenção poderão ficar com
características muito diferentes do seu entorno;

• Edificações situadas em terreno de marinha, caso fique
próximo ao mar (30 a 50 metros);

• Edificações situadas em praias na qual a vigilância
sanitária possa exigir a aprovação do sistema de esgoto sanitário.

13. TIPO: Coordenação dos Projetos Complementares

13.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

13.1.1 A coordenação e compatibilização de todos os projetos ficará a cargo de
profissional da área de Arquitetura.

13.2.1 O coordenador dos projetos deverá orientar todos os projetistas quanto à
correta configuração de padrões de “layers”, escalas, selos, folhas, versão
dos arquivos, entre outros.

13.1.3 Cabe à CONTRATADA orientar todos os projetistas a entregarem seus
trabalhos em conformidade com o presente Caderno de Encargos e
adotando os padrões do Banco do Brasil. As partes correspondentes a cada
especialidade deverão ser formatadas de modo que seja possível uni-las
pela CONTRATADA em uma única especificação e orçamento,
individualizados por dependência.

14. TIPO: Projeto Estrutural

14.1. Premissas para a elaboração do projeto
14.1.1 Economicidade por meio de soluções racionais.
14.1.2 Flexibilidade e funcionalidade dos espaços, bem como

simplicidade nas soluções adotadas.
14.1.3 Especificação de materiais de boa qualidade, de forma a

garantir durabilidade e que possibilitem a competição no mercado.
14.1.4 Utilização de equipamentos e técnicas que obedeçam às

normas ambientais aplicáveis.
14.1.5 O projeto de estrutura deverá obedecer às normas da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, códigos, leis, decretos,
portarias e normas federais e distritais, instruções e resoluções dos órgãos
do sistema CREA/CONFEA e outras disposições legais vigentes.
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14.1.6 Os projetos deverão detalhar em nível executivo todas as
descrições e informações indispensáveis à correta e completa execução da
obra.

14.1.7 O projeto de estrutura deverá garantir a prefeita
compatibilidade com os projetos de arquitetura, climatização e de
instalações no que envolver aspectos estéticos e funcionais, facilidade de
manutenção e controle de todo o sistema.

14.1.8 Nos projetos deverão ser especificados materiais que estejam
disponíveis no mercado nacional.

14.1.9 Em caso de reforço estrutural, evidenciado no cálculo em
função da proposta arquitetônica, a CONTRATADA deverá projetar, detalhar
e especificar o reforço com o uso das mais variadas técnicas (adição de
armadura e concreto, aplicação de chapas e perfis metálicos, utilização de
compósitos de fibras de carbono, etc) a fim de garantir que a edificação
atenda às novas exigências funcionais decorrentes do novo tipo de
carregamento, observando-se as particularidades para prédios com
atividade bancária e normas técnicas vigentes.

14.1.10 Em caso de rompimento de viga baldrame, prevista no estudo
arquitetônico, devido à execução de rampas de acesso (atendimento à NBR
9050) a CONTRATADA deverá apresentar laudo estrutural que ateste e
comprove a viabilidade de execução do referido serviço. Neste caso, deverá
apresentar também o respectivo projeto/detalhe estrutural de rebaixamento
da viga baldrame, com indicação dos níveis e das características do
concreto, adesivos estruturais, ferragens adicionais e demais aspectos
técnicos que se fizerem necessários para a perfeita execução do serviço no
local.

14.1.11 Quando do projeto estrutural de construção de prédios com
subsolo ou dependências ocupando pavimentos distintos do térreo, a laje
deverá ser em concreto armado (maciça ou mista) com capacidade portante
de 500kg/m2.

14.1.12 No Autoatendimento, Bateria de caixas, Tesouraria e Sala de
arquivos o dimensionamento da laje ou contrapiso deverá considerar os
acréscimos de cargas concentradas provenientes dos terminais (900kg
cada), cofre (1200kg cada) e arquivos de aço com 04 gavetas dimensões
46cm x 71,5cm x 1350cm (160kg cada arquivo). Na sala de ar condicionado
deverá ser considerado o peso dos equipamentos definido em projeto.

14.1.13 Com relação à laje de cobertura ou de forro o projeto estrutural
deverá prever os acréscimos de cargas provenientes da fixação dos dutos
do ar condicionado, forro e infraestrutura em geral.

14.1.14 Em se tratando de intervenção estrutural em edificação
existente, a CONTRATADADeverá providenciar a verificação da sobrecarga
máxima da estrutura atual

14.1.15 Caberá à CONTRATADA prever a solução mais adequada
para fixação dos terminais no Autoatendimento e Terminal do Tesoureiro
Eletrônico na Bateria de Caixas, conforme projetos/detalhes padrões
executivos do Banco do Brasil. A área correspondente à fundação para
suporte dos respectivos terminais deverá ser indicada nos projetos estrutural
e arquitetônico.
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14.2. Terminologia

Para efeitos das diretrizes relacionadas acima serão adotadas as definições
constantes nas Normas Técnicas da ABNT.

14.3. Normas Técnicas

Os projetos deverão atender todas as normas técnicas, em sua última versão,
ressaltando-se as seguintes:

� NBR 6118 / 2007 - Projeto de Estruturas de Concreto
� NBR 14931 / 2004 - Execução de Estruturas de Concreto
� NBR 6122 / 1996 - Projeto e Execução de Fundações
� NBR 9062 / 2006 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-

moldado
� NBR 7190 / 1997 - Projetos de Estruturas de Madeira
� NBR 8800 / 2008 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de

Aço e Concreto em Edifícios
� NBR 6120 / 2000 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
� NBR 6123 / 1990 - Forças devidas ao vento em edificações
� NBR 8681 / 2003 - Ações e segurança nas estruturas
� NBR14859 / 2002 - Laje pré-fabricada
� NBR10067 / 1995 - Princípios Gerais de Representação em Desenho

Técnico
� NBR 5629/ 2006 - Execução de tirantes ancorados no terreno
� NBR 8044 / 1983 - Projeto geotécnico
� NBR 8036 / 1983 - Programação de Sondagens de simples reconhecimento

dos solos para fundações de edifícios.

14.4. Projeto de fundações

14.4.1 O projeto de fundações deverá obedecer às normas técnicas e
documentos legais vigentes, em especial:

� NBR 5629 - Estruturas ancoradas no terreno - Ancoragens injetadas no
terreno Procedimento.

� NBR 6121 - Prova de carga a compressão em estacas verticais -
Procedimento.

� NBR 6122 - Projeto e execução de fundações - Procedimento.
� NBR 6489 - Prova de carga direta sobre o terreno de fundações -

Procedimento.
� NBR 6502 - Rochas e solos -Terminologia.
� NBR 8036 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos

solos para fundações de edifícios.
� NBR 6484 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método

de ensaio.
� NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico.
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14.4.2 Investigações Geológicas:

Para elaboração do Projeto Estrutural será necessário, além do Projeto
Arquitetônico, o Laudo de Sondagem. Esse documento, detalhadamente
confeccionado por empresas especialistas em sondagens, apresenta o perfil
do solo abaixo do nível zero, ou seja, com todos os tipos de camadas de
solos e suas respectivas resistências à compressão. A adoção do tipo de
fundação será consubstanciada através de Laudo de Sondagem Geológica,
a ser fornecido pela CONTRATADA junto com o projeto.

14.4.3 Diretrizes gerais:

• Esforços na fundação
Deverão constar em prancha os esforços resultantes nas fundações,
compostos a partir das cargas de serviço, cargas acidentais, variação de
pressões eventuais tais como aterro, reaterros, escavações e variações de
nível d’água, etc.

• Construções Vizinhas
Na análise de fundações, deverá ser verificada a estabilidade das
construções vizinhas, no seu aspecto de segurança, em função das
condições de execução das fundações.

• Lastro de concreto armado sobre brita
O projeto deverá prever, sob todos os elementos de fundação diretamente
apoiados no terreno, uma camada de concreto magro de regularização de
espessura não inferior a 05 (cinco) centímetros sobre leito de brita de
espessura não inferior a 03 (três) centímetros.

• Fundações diretas
Deverá ser indicada a taxa admissível do terreno considerada para o cálculo
das fundações diretas.

• Profundidade de assentamento
A base da fundação deverá ser assente a uma profundidade tal que garanta
que o solo de apoio não fique sujeito à ação de agentes atmosféricos e
fluxos d’água. Além disso, salvo quando a fundação for assente em rocha,
tal profundidade não poderá ser inferior a 1,50 metros, sendo
obrigatoriamente registrada em prancha.

• Fundações profundas
Verificadas as condições de solo e de carregamento, serão adotadas
preferencialmente: estacas pré-moldadas de concreto armado, estacas
moldadas “in loco” e estacas metálicas. Em hipótese alguma serão aceitas
estacas de madeira.

• Estacas Pré-moldadas de concreto
Para profundidades estimadas de cravação superior a 10 metros o diâmetro
mínimo da estaca será de 20 centímetros ou seção quadrada mínima de
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18x18 cm. Para estacas inferiores a esta profundidade, poderão ser aceitos
diâmetro mínimo de 18 cm ou seção mínima de 16x16 cm.

• Proteção das fundações
Em casos de solos agressivos ou lençol freático superficial, o projeto deverá
prever proteção adequada dos elementos de fundação, indicando nas
plantas de formas o material de proteção apropriado e demais condições e
demais condições requeridas.

• Fundações Mistas
Em função dos esforços e em casos de terrenos que exijam fundações
profundas e diretas, deverão ser previstas juntas de separação, na infra e
superestrutura, de modo a evitar-se recalques diferenciais.

14.4.4 Para calcular os esforços nas fundações, além dos fornecidos
pelo projeto da estrutura, dever-se-á levar em conta as variações de
pressões decorrentes da execução eventual de aterros, reaterros,
escavações e variações do nível d’água, bem como os diferentes
carregamentos durante as fases de execução dos serviços e obras.

14.4.5 A solução adotada para as fundações deverá dar especial
atenção para o nível d'água do terreno, devidamente compatibilizada com os
pavimentos subsolo e semi enterrado da edificação.

14.4.6 Será vedada qualquer redução de cargas em decorrência de
efeito de subpressão.

14.4.7 As escavações necessárias à execução das fundações, bem
como as que se destinam as obras permanentes, deverão ser analisadas
quanto à estabilidade dos seus taludes.

14.4.8 Para fins de projeto, os resultados das investigações
geológico-geotécnicas deverão ser analisados com o intuito de definir as
características de resistência de cada uma das camadas de solo
intervenientes na fundação.

14.4.9 Deverá ser solicitada a execução de investigações geotécnicas
adicionais sempre que, em qualquer etapa de elaboração do projeto, forem
constatadas divergências ou incoerências entre os dados disponíveis, de tal
forma que as dúvidas fiquem completamente esclarecidas.

14.4.10 Quando da realização de sondagens geotécnicas, deverão ser
entregues à CONTRATANTE cópia dos relatórios com o perfil estratigráfico
de cada furo, assim como as plantas de locação dos pontos de sondagem
realizados.

14.4.11 Na análise das fundações, deverá ser verificada a estabilidade
das construções vizinhas, no seu aspecto de segurança, em função das
condições de execução das fundações.

14.4.12 No projeto deverá ser indicado e especificado o controle
tecnológico do concreto, a ser realizado durante a execução da obra, para
que seja garantida a resistência necessária aos componentes estruturais.

14.4.13 Estudo Preliminar - consiste na apresentação dos seguintes
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produtos:

• Concepção das fundações, comparando as diversas
soluções alternativas. Os parâmetros e critérios de comparação devem
ter por objetivo selecionar a melhor solução para a CONTRATANTE,
considerando os aspectos de economia, facilidades de execução,
recursos disponíveis, segurança e outros fatores específicos.

• Planta, em escala adequada, apresentando a solução a
ser adotada com indicação das características principais das fundações.

• Estudo comparativo das opções de fundações, incluindo
o eventual programa de investigações geotécnicas adicionais.

14.4.14 Projeto Executivo - consiste na definição, dimensionamento
completo e representação de todos os componentes da solução aprovada
no Estudo Preliminar. Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes
produtos:

• Descrição das soluções, justificativas técnicas dos
dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo estimativo dos
recalques totais, diferenciais e distorções angulares e comparação com
os valores admissíveis, considerações sobre o comportamento das
fundações ao longo do tempo e eventuais riscos de danos em
edificações vizinhas, metodologia executiva sucinta, características e
disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados.

• Nome de todas as peças estruturais.
• Dimensionamento de todas as peças.
• Indicação das cargas e momentos nas fundações.
• Indicação do fck do concreto.
• Indicações de níveis.
• Indicação do sistema construtivo dos elementos de

fundação.
• Armação de todas as peças estruturais.
• Plantas de locação e cargas da fundação (pilares e

fundações).
• Plantas de formas, cortes e armação das fundações e

das vigas de fundação, em escala adequada.
• Plantas de detalhamentos.
• Quadro geral constando profundidade estimada de

cravação com quantitativos por seção de estaca adotada, em se tratando
de fundações profundas.

14.4.15 A Planta de Locação deverá ser em escala adequada,
preferencialmente 1:50, e apresentar as distâncias entre eixos dos pilares, a
partir de um ponto de referência bem definido, além de cotas necessárias
para o correto posicionamento dos elementos estruturais. Devem ser
indicadas as cargas atuantes em cada pilar e a identificação dos pilares com
sua respectiva seção transversal, seguindo a mesma numeração do projeto
da superestrutura. Opcionalmente pode-se utilizar a mesma planta para os
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desenhos de locação dos pilares e da fundação.
14.4.16 Na Planta de Formas, deverão constar o tipo de fôrma, as

dimensões dos elementos de fundação, em planta e em corte, e cotas de
assentamento em relação ao sistema de referência. Os desenhos deverão
conter todas as notas explicativas necessárias à correta execução das
fundações.

14.4.17 Na Planta de Armação, deverão ser apresentadas as seções
longitudinais e transversais, mostrando a quantidade, o diâmetro, a posição,
os espaçamentos e os comprimentos de todas as armaduras longitudinais e
transversais dos elementos de fundação. Deverão ser indicadas, também,
as ferragens de arranque dos pilares. Caso se faça necessário o detalhe de
armaduras em mais de uma prancha, cada uma das pranchas deverá
possuir um quadro de ferro e um quadro resumo de consumo de materiais
(aço, concreto e forma).

O detalhe da armadura deve conter, no mínimo, as seguintes indicações:

• Número da posição.
• Quantidade de barras.
• Diâmetro da barra.
• Espaçamento das barras, quando necessário.
• Comprimento total da barra.
• Trechos retos e dobras com cotas.
• Emendas e transpasses.

Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá
conter o Quadro de Ferros respectivo, contendo no mínimo:

• Tipo de aço (CA50, CA60).
• Posição (numeração da ferragem).
• Diâmetro da armadura (em mm).
• Quantidade de barras de mesma posição.
• Comprimento unitário da barra (em cm).
• Comprimento total das barras de mesma posição, em

cm (comprimento unitário da barra x quantidade de barras de mesma
posição).

• Comprimento total (em m) por diâmetro de barra.
• Massa (em kg) das barras de mesmo diâmetro,

considerando perdas.
• Massa total (em kg) por tipo de aço, considerando

perdas.

14.4.18 O projeto de fundações em estacas ou tubulões deve conter as
convenções com relação às dimensões e às diversas capacidades de carga,
cujos valores devem estar explícitos no projeto.

14.4.19 Deverão ser detalhados os principais aspectos da solução
adotada no projeto de fundações, apresentando e justificando os
procedimentos adotados, as considerações relativas à escolha do tipo de
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fundação (justificando com base nas investigações, estudos geotécnicos e
disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados), considerações sobre
o dimensionamento e comportamento das fundações ao longo do tempo e
eventuais riscos de danos em edificações vizinhas, as hipóteses de
carregamento e suas respectivas combinações, a escolha das armaduras, a
resistência característica do concreto considerado.

14.4.20 O projeto executivo de fundações deverá estar harmonizado
com os demais projetos. Deverá ser apresentada a ART do Engenheiro
responsável pelo projeto.

14.5. Projeto de estrutura de concreto armado

14.5.1 O projeto da estrutura em concreto deverá obedecer às
normas técnicas e documentos legais vigentes, em especial:

� NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento.
� NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto
� NBR 6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações -

Procedimento.
� NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento.
� NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico.

14.5.2 Diretrizes gerais:

• Critérios de projeto
A concepção da estrutura, além de ser compatível com a arquitetura e
demais instalações propostas, região da obra, características do terreno
e tempo fixado para a construção, deverá ainda adequar-se à eventual
flexibilidade de ocupação e possibilidade de expansões.

• Ações (cargas)
O autor deverá considerar as ações previstas nas normas, permanentes
e acidentais, bem como, quando para estruturas específicas, as ações de
terra, líquidos e gases, carregamentos móveis, temperatura, protensão e
outras probabilidades de ocorrências.

• Concreto
A resistência característica mínima seguirá rigorosamente o preconizado
na NBR - 6118.

• Lajes
No detalhamento das lajes, sejam elas maciças, nervuradas ou
treliçadas, deverão constar as indicações das cargas, especificações das
armaduras, detalhes complementares e consumo do aço e concreto.

• Vigas
Não serão aceitas, em hipótese alguma, vigas com largura inferior a 12

centímetros.
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• Pilares
Não serão aceitos pilares com seção inferior a 19 centímetros, exceção
aos pilares com seção composta e aos casos excepcionais apontados
em norma, com majoração dos coeficientes adicionais, respeitando o
limite mínimo de 12 centímetros.

• Juntas de dilatação
O projetista deverá projetar juntas de dilatação e de retração nos casos
previstos em norma, bem como em situações por condições especiais da
edificação.

• Formas
As formas poderão ser executadas em madeira (tábua serrada ou chapa
de compensado), e deverão ser estanques, lisas, solidamente
estruturadas e apoiadas, sendo especificadas em memorial descritivo.

• Espaçadores
Deverão ser utilizados, obrigatoriamente, espaçadores de concreto, entre
a armadura e as formas, sendo especificados em memorial descritivo.

• Cimbramento e descimbramento
Os detalhamentos e espaçamentos de escoramento e o prazo de
descimbramento deverão constar em projeto específico e/ou em
memorial descritivo.

• Furos, aberturas e nichos
As formas de passagem, nichos para chumbadores e os espaços para
juntas de dilatação serão construídos com material tipo isopor ou material
similar.

• Juntas de concretagem
As juntas de concretagem seguirão um plano de concretagem orientado
pelo projetista, respeitando as seções de resistência estrutural, as
regiões de ancoragem e as condições de aderência.

• Aditivos
O projetista especificará em memorial descritivo, a possibilidade de
serem utilizados plastificadores com ação retardadora do tempo de pega
e/ou aceleradores de pega.

• Controle do concreto
O projetista especificará em memorial descritivo, as exigências do
controle de produção, ensaios de recebimento, bem como outros ensaios
de resistência do concreto fresco e endurecido.

• Memorial descritivo
O projetista especificará em memorial descritivo, todas as exigências
gerais e específicas, inserindo as informações mínimas correlacionadas a
todas as etapas para execução correta da obra.
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• Memória de Cálculo
Quando julgar necessário o Setor de Engenharia responsável pelo
projeto resguarda-se no direito de exigir a memória de cálculo com o
intuito de comprovação dos resultados dos dimensionamentos.

• Estruturas de Concreto Pré-moldado
O projeto executivo de estrutura de concreto pré-moldado, seja para
infra,  superestrutura ou cobertura deverá conter todos os elementos
gráficos, como, desenhos e especificações, incluindo detalhes dos
elementos, além de orientações sobre o transporte e montagem das
peças.

14.5.3 A CONTRATADA deverá estudar as alternativas para que não
haja interferências no projeto arquitetônico e que não venha a ser
inviabilizada, quer técnica, quer econômica, quer estaticamente, por fatores
estruturais.

14.5.4 A CONTRATADA deverá fornecer o posicionamento e
dimensões das peças estruturais que vierem a servir de condicionante no
projeto de arquitetura.

14.5.5 A CONTRATADA deverá inteirar-se do projeto como um todo,
estendendo a análise aos desenhos e especificações, retirando os subsídios
para os cálculos definitivos, que sejam condicionantes na escolha e
dimensionamento do esquema estrutural.

14.5.6 A CONTRATADA deverá conhecer as características do local
da obra no tocante a:

• Tipo e custo da mão-de-obra disponível.
• Tipo e custo dos materiais disponíveis.
• Disponibilidade de equipamentos.
• Grau de conhecimento e uso de técnicas construtivas.
• Agressividade do meio ambiente.
• Posturas legais relativas à aprovação de desenhos e

memoriais.
• Condições relativas às microáreas, como: vias de

acesso, dimensões do canteiro, topografia e subsolo.

14.5.7 Como subsídio para o projeto geotécnico de fundações, deverá
o autor do projeto de estrutura elaborar os seguintes documentos:

• Locação dos pontos de carga na fundação,
convenientemente amarrados no terreno.

• Tabela vetorial com as cargas em cada ponto de apoio,
subdividindo-as em permanentes e acidental, indicando, quando for o
caso, as várias hipóteses de carregamento.

14.5.8 O autor do projeto deverá considerar as ações previstas nas
Normas NBR 6120 e NBR 7197, no que for aplicável à obra ou elemento
estrutural objeto do projeto, sendo obtidos os esforços solicitantes pela
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combinação mais desfavorável para o elemento ou seção estudada. Tais
combinações de carregamento deverão estar de acordo com a NBR 6118
atual.

14.5.9 Na combinação das ações, serão considerados os efeitos
máximo e mínimo, sobre uma seção ou elemento estrutural, provenientes de
ações acidentais, aplicadas sobre o próprio elemento em estudo ou sobre
outros que, dada a continuidade da estrutura, a eles possam transmitir
esses efeitos.

14.5.10 O autor do projeto deverá considerar o caso particular de
ações de naturezas diferentes, em que a combinação mais desfavorável
poderá ocorrer através da adoção de coeficientes de majoração distintos,
para cada tipo de ação aplicada ao elemento estrutural.

14.5.11 Atenção especial será dada à aplicação de cargas ou coações
devidas a:

• Processo executivo previsto.
• Esforços transitórios externos.
• Transporte eventual de elementos estruturais.
• Impactos e carregamentos dinâmicos.
• Deformações próprias dos materiais.
• Efeitos de temperatura.
• Vento.

14.5.12 O projeto deverá especificar a resistência característica
mínima do concreto, necessária para atender a todas as fases de solicitação
nas idades previstas para a sua ocorrência.

14.5.13 Os efeitos de variação de temperatura, sazonal ou diária,
deverão ser minimizados através da previsão de juntas de dilatação na
estrutura, computados também os efeitos da retração do concreto.

14.5.14 O projeto deverá considerar, sempre que forem desfavoráveis,
os efeitos da fluência e retração do concreto.

14.5.15 O projeto deverá prever as características de resistência e de
retração das argamassas de regularização e de enchimento de nichos e
caixas de chumbadores e embutidos.

14.5.16 O projeto deverá ser desenvolvido como função dos estados
limites últimos e de utilização de acordo com os critérios de segurança,
princípios, disposições e limitações estabelecidas nas Normas NBR 6118 e
NBR 7197.

14.5.17 Os critérios de projeto visando assegurar a vida útil deverão
ser determinados a partir do conhecimento das condições ambientais, de
exposição, de serviço e de carregamento, além das expectativas da
CONTRATANTE, considerando o porte e a importância da estrutura.

14.5.18 As medidas mínimas de inspeção, monitoramento e
manutenção preventiva, necessárias para assegurar a vida útil da estrutura
deverão fazer parte integrante do projeto.

14.5.19 Em todos os casos o autor do projeto deverá prever um
recalque diferencial entre as fundações interligadas que, considerado com
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as demais solicitações, deverá ser resistido pela estrutura de travamento.
14.5.20 As barras de aço para concreto armado deverão satisfazer às

prescrições da Norma NBR 6118 e disposições da EB-3.
14.5.21 No projeto deverá ser indicado e especificado o controle

tecnológico do concreto, a ser realizado durante a execução da obra, para
que seja garantida a resistência necessária aos componentes estruturais.

14.5.22 Estudo Preliminar - consiste na apresentação dos seguintes
produtos:

• Levantamento e verificação da sobrecarga máxima da
estrutura atual em se tratando de intervenção em edificação existente.

• Concepção da estrutura, comparando as diversas
soluções alternativas para o lançamento estrutural. Os parâmetros e
critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor
solução para a CONTRATANTE, considerando os aspectos de
economia, facilidades de manutenção, facilidades de execução, recursos
disponíveis, segurança, funcionalidade e adequação da estrutura ao uso
e outros fatores específicos.

• Apresentação do lançamento estrutural com
prédimensionamento através de planta de formas de todos os
pavimentos e de pelo menos dois cortes (transversal/longitudinal) nos
quais estejam representadas as áreas de escadas e elevadores.

• Nomenclatura de todas as peças estruturais.
• Indicação das peças estruturais que porventura vierem a

condicionar o Projeto Básico de arquitetura ou os de instalações,
apresentando solução estrutural para cada caso.

14.5.23 Projeto Executivo - consiste na definição, dimensionamento
completo e representação de todos os componentes da solução aprovada
no Estudo Preliminar. Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes
produtos:

• Planta de locação e cargas dos pilares.
• Compatibilização de eixos e níveis com o Projeto de

Arquitetura.
• Plantas de formas de todos os pavimentos, incluindo

dimensões, locações, cotas, níveis e contraflechas.
• Descrição das soluções, justificativas técnicas dos

dimensionamentos, consumo de concreto por pavimento, previsão de
consumo de aço por pavimento, consumo de formas por pavimento e a
seqüência executiva obrigatória, se for requerida pelo esquema
estrutural.

• Identificação e solução de todas as interferências entre o
projeto de estrutura e os projetos de arquitetura e de instalações.

• Plantas de armação.
• Plantas de cortes e plantas de detalhes necessários ao

correto entendimento da estrutura.
• Detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, orifícios
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e embutidos.
• Indicação, por parcelas, do carregamento permanente

considerado em cada laje, com exceção do peso próprio.
• Indicação da resistência características do concreto.
• Indicação do esquema executivo obrigatório quando

assim o sugerir o esquema estrutural.
• Indicação das contra flechas.
• Cotas de todas as dimensões necessárias à execução

da estrutura.
• Numeração de todos os elementos estruturais.
• Indicação da seção transversal das vigas e pilares.
• Quando houver mudança de seção transversal do pilar

em determinado pavimento deverão ser indicadas as duas seções junto
ao nome do pilar, a que morre e a que continua.

• Indicação de aberturas e rebaixos de lajes.
• Indicação se as vigas forem invertidas.
• Indicação de valor e localização da contraflecha em

vigas e lajes.
• Indicação do quantitativo de escoramento necessário

para execução.
• Convenção de pilares indicando os pilares que nascem,

continuam e morrem nos pavimentos.
• No caso de lajes nervuradas, indicação do sentido de

armação das nervuras, o detalhe da laje, informando a sua altura, a
largura das nervuras, a distância entre eixos das nervuras, a espessura
da capa de concreto e características do elemento de enchimento.

• No caso de lajes cogumelo, posição e dimensões dos
capitéis.

• Cortes, no mínimo nas duas direções principais da
planta baixa e em regiões específicas (escadas, caixas d'água).

Deverão conter desenhos de armações com, no mínimo, os seguintes
elementos:

• Detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças
do esquema estrutural.

• Especificação do tipo de aço.
• Tabela e resumo de armação por folha de desenho.
• Seção longitudinal de todas as peças, mostrando a

posição, a quantidade, o diâmetro e o comprimento de todas as
armaduras longitudinais, em escala adequada.

• Seções transversais de todas as peças, mostrando a
disposição das armaduras longitudinais e transversais (estribos) e as
distâncias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala
1:20 ou 1:25.

• Detalhe em escala adequada das armaduras para as
lajes cogumelo, inclusive para os capitéis.

• Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento
das barras superiores ao existente no mercado (12m), deverão ser
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detalhados os tipos de emendas.
• No caso de aberturas e furos em elementos estruturais,

deverão ser apresentados os detalhes das armaduras de reforço.
• Nas lajes nervuradas deve ser indicado, juntamente com

as armaduras, o posicionamento dos moldes e das zonas maciças.

Deverá conter o consumo de materiais (volume de concreto, área de forma e
quadro de ferros) e resistência característica à compressão do concreto -
fck.

O detalhe da armadura deve conter, no mínimo, as seguintes indicações:
• Número da posição.
• Quantidade de barras.
• Diâmetro da barra.
• Espaçamento das barras, quando necessário.
• Comprimento total da barra.
• Trechos retos e dobras com cotas.

Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá conter o
respectivo Quadro de Ferros, especificando no mínimo:

• Tipo de aço (CA50, CA60).
• Posição (numeração da ferragem).
• Diâmetro da armadura (em mm).
• Quantidade de barras de mesma posição.
• Comprimento unitário da barra (em cm).
• Comprimento total das barras de mesma posição, em cm (comprimento

unitário da barra x quantidade de barras de mesma posição).
• Comprimento total (em m) por diâmetro de barra.
• Massa (em kg) das barras de mesmo diâmetro, considerando Perdas.
• Massa total (em kg) por tipo de aço, considerando perdas.

As notas explicativas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

• Unidade das medidas utilizadas nos desenhos.
• Classe do concreto.
• Cobrimento da armadura.
• Indicar as sobrecargas utilizadas no cálculo.
• Outras informações necessárias à total compreensão do projeto.

14.5.24 Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja
capaz de introduzir solicitações importantes para a estabilidade da
edificação não consideradas em projeto, deverá vir acompanhado ao projeto
estrutural um plano de retirada dos escoramentos.

14.5.25 Quando necessário, deverá ser apresentado o plano de
concretagem. As interrupções deverão garantir as características de
segurança e estética da estrutura.

14.5.26 Deverão ser detalhados, no mínimo, os principais aspectos da
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solução adotada no projeto estrutural, apresentando e justificando os
procedimentos adotados, todos os carregamentos previstos e suas
respectivas combinações para os estados limites últimos e de utilização, a
escolha dos materiais, as resistências características, as considerações
relativas à ação do vento, variação de temperatura, deformação lenta e
retração, choques, vibrações, esforços repetidos, esforços provenientes do
processo construtivo, limitações das deformações excessivas, verificação da
estabilidade global da estrutura e o tipo da análise estrutural adotada.

14.5.27 O Projeto Executivo de superestrutura em concreto deverá
estar harmonizado com os demais projetos. Deverá ser apresentada a ART
do Engenheiro responsável em conjunto com cópia do projeto com previsão
das cargas para o local.

14.6. Projeto para estruturas de Contenção de Terra

14.6.1 O projeto de contenção deve ser desenvolvido por engenheiro
projetista geotécnico conhecedor de cálculos de estabilidade de maciços de
terra, considerando os seguintes quesitos:

• Arquitetura (leiaute da obra) indicando as dimensões, tais como extensão
e cotas de escavações e/ou de implantação da construção, que
eventualmente poderão exigir tratamentos de contenção;

• Tipo de terreno a ser contido. É necessário, portanto, uma campanha de
investigação geotécnica adequada, por ser esse o procedimento para se
obter os parâmetros do maciço, que nortearão os cálculos. É importante
nessa investigação se detectar a presença ou não do lençol freático, bem
como a cota do nível d'água;

• Possibilidade ou não de circulação de pessoas, veículos ou cargas nas
imediações do topo da contenção;

• Existência ou não de construções nas circunvizinhanças do topo da
contenção, bem como identificação do tipo de fundação das mesmas;

• Existência ou não de interferências enterradas, tipo tubulações de
concessionárias públicas (água, eletricidade, telefonia etc.),
posicionamento das fundações das construções vizinhas, galerias etc.

14.6.2 Os esforços nas paredes de contenção deverão ser calculados
levando em conta as variações dos empuxos decorrentes de oscilações do
nível d’água, bem como os diferentes carregamentos durante as fases de
execução dos serviços e obras.

14.6.3 A estrutura de contenção deverá ser verificada quanto ao grau
de segurança à estabilidade ao tombamento, escorregamento, ruptura de
fundo e ruptura global.

14.6.4 Para fins de projeto, os resultados das investigações
geológico-geotécnicas deverão ser analisados a fim de definir as
características geomecânicas das camadas de solo intervenientes no
dimensionamento da estrutura da contenção.

14.6.5 Sempre que necessário, deverá ser solicitada a execução de
investigações geotécnicas adicionais, de modo a melhor caracterizar o
maciço de terra.
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14.6.6 Na análise da estrutura de contenção, deverá ser verificada a
estabilidade das construções vizinhas, no seu aspecto de segurança, em
função das condições de execução da estrutura de contenção.

14.6.7 No projeto deverá ser indicado e especificado o controle
tecnológico do concreto, a ser realizado durante a execução da obra, para
que seja garantida a resistência necessária aos componentes estruturais.

14.6.8 Estudo Preliminar – consiste na apresentação dos seguintes
produtos:

• Concepção da estrutura de contenção do maciço de
terra, comparando as diversas soluções alternativas. Os parâmetros e
critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor
solução para a CONTRATANTE, considerando os aspectos de
economia, facilidades de execução, recursos disponíveis, segurança e
outros fatores específicos.

• O desenho esquemático da solução a ser adotada, com
indicação das características principais do sistema.

• Relatório justificativo, incluindo o eventual programa de
investigações geotécnicas adicionais.

14.6.9 Projeto Executivo - consiste na definição, dimensionamento
completo e representação de todos os componentes da solução aprovada
no Estudo Preliminar. O projeto executivo de estrutura de contenção de terra
ou muros de arrimo deverá conter todos os elementos gráficos necessários
à perfeita execução da estrutura de contenção do maciço de terra, com
desenhos e especificações, incluindo detalhes dos elementos de drenagem
profunda e superficial, além de orientações sobre proteção provisória.
Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes produtos:

• Plantas de formas, cortes e armação dos componentes
do sistema.

• Considerações sobre os riscos de danos em estruturas
vizinhas.

• Planta de locação dos componentes do sistema, com
todas as dimensões, locações, níveis e detalhes dos elementos de
contenção, como muros, tirantes, cortinas, estacas-pranchas e
armaduras.

• Vistas frontais, seções-tipo, plantas de formas, cortes e
armação da estrutura de contenção.

• Plantas de detalhamentos.

14.6.10 O projeto executivo de contenção de maciços de terra deverá
estar harmonizado com os demais projetos.

14.6.11 Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão
ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente
harmonizados entre si.

14.6.12 Obrigatoriamente será apresentada memória de cálculo com o
intuito de comprovação dos resultados de dimensionamentos e a ART do
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Engenheiro responsável pelo projeto.

14.7. Projeto de estrutura metálica

14.7.1 O projeto em estrutura metálica deverá obedecer às normas
técnicas e documentos legais vigentes, em especial:

� NBR 8800 - Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios
(método dos estados limites)

� NBR 14323 - Dimensionamento de Estruturas de Aço de Edifícios em
Situação de Incêndio

� NBR 14432 - Exigências de Resistência ao Fogo de Elementos
Construtivos de Edificações – Procedimento

� NBR 14762 - Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas por
Perfis Formados a Frio – Procedimento

� NBR 5884 - Perfil I Estrutural de Aço Soldado por Arco Elétrico -
Requisitos gerais

� NBR 6120 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
� NBR 6355 - Perfis Estruturais de Aço Formados a Frio – Padronização
� NBR 6362 - Perfis de Aço Laminados a Quente, Soldados e Formados a

Frio
� NBR 6123 - Força devido ao vento em edificações - Procedimento.
� NBR 5000 - Chapas grossas de aço de baixa liga e alta resistência

mecânica
� NBR 5004 - Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência

mecânica.
� NBR 5008 - Chapas grossas e bobinas grossas, de aço de baixa liga,

resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural.
� NBR 5920 - Chapas finas a frio e bobinas finas a frio, de aço de baixa

liga, resistente à corrosão atmosférica, para uso estrutural - Requisitos.
� NBR 5921 - Chapas finas a quente e bobinas finas a quente, de aço de

baixa liga, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural -
Requisitos.

� NBR 6648 - Chapas grossas de açocarbono para uso estrutural.
� NBR 6649 - Chapas fina a frio de aço carbono para uso estrutural.
� NBR 6650 - Chapas finas a quente de açocarbono para uso estrutural.
� NBR 7007 - Açoscarbono e microligados para uso estrutural.
� NBR 8261 - Perfil tubular, de açocarbono, formado a frio, com e sem

costura, de seção circular, quadrada ou retangular para uso estrutural.
� NBR 8681 - Ações de segurança nas estruturas - Procedimento.
� NBR 15279 - Perfil I estrutural de aço eletrosoldado - Requisitos gerais.

14.7.2 O projeto deve ter uma concepção estrutural clara, oferecendo
o perfeito entendimento de como a estrutura funciona, para que se possam
validar os resultados obtidos, qualquer que seja o processo de cálculo
utilizado. A concepção deverá considerar os seguintes itens:

• limitações impostas pelo projeto arquitetônico;
• adequação do sistema estrutural escolhido para os
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carregamentos previstos para o funcionamento da dependência bancária
(esforços devidos à fixação de dutos de ar condicionado, placas de forro,
eletrocalhas/leitos com cabeamento, etc);

• análise da interface entre a estrutura e projetos
hidráulicos, elétricos e de ar condicionado;

• adequação da interface da vedação interna e externa
com a estrutura;

• facilidade de fabricação e montagem.

14.7.3 Na elaboração de um projeto executivo de estrutura metálica,
seja para infra, superestrutura ou cobertura deverão ser apresentados, no
mínimo, os seguintes elementos:

• definição das ações a serem aplicadas na estrutura,
seus coeficientes de segurança e as combinações de carga que serão
analisados;

• indicações explicitas das cargas admitidas nas diversas
fases da execução e utilização da estrutura;

• efeito do vento (determinação dos fatores S1, S2 e S3
que iram compor a Velocidade característica, bem como, os fatores de
forma, que vão indicar no final qual a pressão do vento na estrutura);

• indicação dos tipos de aço com seus limites de
escoamento e ruptura mínimos;

• indicação e detalhe dos tipos de parafusos, conectores,
eletrodos, chumbadores, perfis e contraventamentos;

• orientações sobre a fabricação, transporte e montagem.

14.7.4 Deverá ser apresentado um documento com citações das
especificações e critérios adotados no projeto, tais como:

• tipos de aço;
• tipos de parafusos;
• tipos de solda;
• classe de agressividade ambiental;
• cargas adotadas;
• proteção contra corrosão (fundo e pintura específica);
• deslocamentos previstos, etc.

14.7.5 Quando julgar necessário a sede do Setor de Engenharia
responsável pelo projeto resguarda-se no direito de exigir a memória de
cálculo com o intuito de comprovação dos resultados dos
dimensionamentos.

14.7.6 Deverá ser apresentada a ART do Engenheiro responsável em
conjunto com cópia do projeto com previsão das cargas para o local.

14.8. Projeto de estrutura de madeira

14.8.1 O projeto de estrutura em madeira será aceito
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excepcionalmente quando exigido pelo projeto arquitetônico e deverá
obedecer às normas técnicas e documentos legais vigentes, em especial:

� NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira

14.8.2 Na elaboração de um projeto executivo de estrutura de
madeira, deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes produtos:

• Características da cobertura – área a ser coberta, detalhes
arquitetônicos, etc.

• Descrição do arranjo global tridimensional da estrutura.
• Tipo de madeira disponível, tipo de telha, mão-de-obra.
• Descrição de tratamentos preservativos.
• Distância entre tesouras.
• Detalhamento de calhas e condutores.
• Inclinação do telhado.
• Classe de resistência da madeira.
• Catálogo do fabricante de telhas para conhecer as características

específicas da telha a ser utilizada.
• Definição geométrica da estrutura.
• Cálculo do peso próprio (madeiramento, telhas e ferragens).
• Cargas devidas ao vento.
• Sobrecargas.
• Cálculo dos esforços.
• Dimensionamento para o estado limite último e estado limite de

utilização.
• Contraventamentos.
• Detalhes construtivos das emendas, uniões, ligações, entalhes e

encaixes.
• Orientações sobre a montagem (plano de execução).

14.8.3 Deverão ser apresentados os orçamentos detalhados e a ART do
Engenheiro responsável pelo projeto.

14.9. Projeto estrutural para instalação de elevado r

14.9.1 No caso de elaboração de projeto estrutural para viabilizar a
instalação de elevador de passageiros, em prédio existente, a
CONTRATADA deverá considerar as seguintes premissas para o
desenvolvimento dos trabalhos:

• inspeção no local da estrutura existente após verificação
da localização do elevador  indicada no projeto arquitetônico,
considerando, em alguns casos, a indisponibilidade do projeto da
estrutura já construída;

• observância do disposto nos itens 14.4, 14.5 e 14.7
retro mencionados ;

• prever a participação de empresas de ensaios e
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pesquisas para a confirmação “in loco” das reais características da
estrutura;

• avaliação estrutural para determinar as condições de
funcionamento e de capacidade resistente de uma estrutura existente;

• análise/cálculo/projeto/detalhamento dos componentes
estruturais necessários para viabilizar a instalação do elevador a partir da
definição, pela CONTRATANTE, do modelo a ser utilizado (hidráulico ou
eletromecânico);

• adequações na estrutura existente para atendimento à
NBR 13994 – Elevadores para transporte de pessoa portadora de
deficiência.

14.9.2 Para atendimento ao projeto do sistema de elevação e
transporte a CONTRATADA deverá considerar no projeto estrutural os
seguintes itens:

• dimensões da caixa do elevador;
• dimensões solicitadas para o poço do elevador;
• cargas permanentes e acidentais;
• vigas de amarração para fixação dos trilhos guia;
• viga intermediária para sustentação da porta do

elevador;
• ganchos (quantidade, localização e carga indicados pelo

fabricante) na laje teto da caixa do elevador para içamento dos
equipamentos;

• furos/recortes em elementos estruturais para instalação
de equipamentos e passagem de cabos de comando;

• dimensionamento da laje do fundo do poço;
• outras exigências constantes no projeto do sistema de

elevação e transporte.

14.9.3 Deverá ser apresentada a ART do Engenheiro responsável
pelo projeto.

14.10. Considerações Gerais:

14.10.1 A memória ou roteiro de cálculo deverá ser obrigatoriamente
entregue anexa ao memorial descritivo citando os processos e critérios
adotados, referindo-se às normas técnicas e ao estabelecido nestas
instruções. Detalhará todos os cálculos explicitamente, quando solicitado
pela sede do Setor de Engenharia responsável pelo projeto.

14.10.2 A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida
em softwares, aplicativos das áreas de engenharia e arquitetura, compatível
com AutoCAD 2000, entregues uma cópia em CD e uma cópia impressa. As
folhas serão numeradas, tituladas, datadas, com identificação do autor do
projeto e de acordo com o modelo do selo desta Instrução.

14.10.3 Os memoriais, relação e quantitativos de materiais e memórias
de cálculo deverão ser apresentados impressos em papel A-4 (relação e
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quantitativos – também junto à prancha de projeto, quando o volume assim
o permitir) com suas folhas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e
assinadas pelo responsável técnico. Estes serão entregues também em
arquivo com extensão do tipo “doc”, compatível com “Word 97”.

14.10.4 O formulário da ART será preenchido pelo Responsável
Técnico do serviço, sem rasuras, manuscrito em letra de forma ou por
intermédio de sistema informatizado, com cópias, rigorosamente de acordo
com as instruções que determinam o manual técnico de preenchimento de
ART, estabelecido pelo CREA. A ART do projeto estrutural será elaborada
conforme a especificidade do projeto (área, volume, comprimento linear,
etc).

15. TIPO: Projeto de instalação de sistemas prevent ivos contra incêndio

15.1. O projeto de prevenção e combate a incêndio deverá obedecer às
normas técnicas e documentos legais vigentes, em especial:

� NBR 6135 - Chuveiros automáticos para extinção de incêndio.
� NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios.
� NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio.
� NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico.
� NBR 10897 - Proteção contra incêndio por chuveiro automático.
� NBR 11742 - Porta cortafogo para saídas de emergência.
� NBR 12693 - Sistema de proteção por extintores de incêndio.
� NBR 13434 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico
� NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate à

incêndio.
� NR 23 - Proteção contra incêndios.
� NR 26 - Sinalização de segurança.
� NSCI 2000 – Normas de Segurança e Combate à Incêndio.

15.2. Deverão ser atendidos, igualmente, aos códigos e posturas do Corpo
de Bombeiros e demais órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a
localidade onde será executada a obra e ao projeto respectivo, desde que não
sejam conflitantes com as normas da ABNT.

15.3. Deve-se providenciar ART específica junto ao CREA com
detalhamento descritivo das atribuições técnicas por profissional, segundo
exigências do Corpo de Bombeiros e do CREA jurisdicionante.

15.4. Estudo Preliminar - consiste na apresentação dos seguintes produtos
conforme exigido em Norma ou Legislação específica:

• Planta geral de cada nível da edificação contendo a demonstração das áreas de
risco, tipo e quantidade de detectores por área de risco, localização dos alarmes manuais, do
painel central e dos eventuais repetidores, a abrangência dos ramais e o caminhamento
preferencial da rede de dutos e fios.

• Planta geral para cada nível da construção, inclusive nível da rua e das coberturas,
com indicação dos componentes dos sistemas, como tubulações horizontais e verticais,
locação dos hidrantes internos e externos, blocos autônomos, chuveiros automáticos
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(sprinkler), válvula de retenção e alarme, extintores, bombas, reservatórios, registros de
bloqueio e de recalque, válvulas de retenção e outros.

15.5. Projeto Executivo - consiste na definição e representação das
instalações aprovadas no Estudo Preliminar, localização precisa dos
componentes, dimensionamento e características técnicas dos equipamentos
do sistema, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.
Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes produtos gráficos:

• Planta de situação com indicação das canalizações externas, inclusive redes
existentes das Concessionárias Locais e outras de interesse.

• Planta geral para cada nível da edificação contendo indicação das tubulações,
comprimentos, vazões, pressões nos pontos de interesse, cotas de elevação, registros,
válvulas, extintores, especificações dos materiais básicos e outros.

• Representação isométrica dos sistemas de hidrantes, chuveiros automáticos
(sprinkler), com indicação de diâmetros, comprimentos dos tubos e das mangueiras, vazões
nos pontos principais, cotas de elevação e outros.

• Desenhos esquemáticos referentes à sala de bombas, reservatórios e abrigos.
• Planta de todas as áreas que possuam instalações de detecção e alarme de

incêndio contendo a caracterização precisa dos componentes indicados no estudo preliminar
quanto ao posicionamento, tipo de equipamento, comprimentos e demais características.

• Cortes gerais para indicar o posicionamento de componentes.
• Leiaute do painel central.

15.6. Projeto de detecção e alarme de incêndio

15.6.1 Deve-se adotar sistema de distribuição dos diversos tipos de
detectores e alarmes de Incêndio para todos os ambientes, e central de
detecção endereçável para toda a edificação.

15.6.2 O projeto deverá conter:

• distribuição dos diversos tipos de detectores, acionadores manuais e alarmes
(sonoros, audiovisuais e de hidrantes) de incêndio para todos os ambientes  (exceto
escadas e antecâmaras) e central de detecção endereçável para toda a edificação;

• esquema vertical; detalhes gerais e memoriais descritivos;
• diagrama de blocos do sistema; e indicação de dimensão e quantidade de

todos os cabeamentos e fiações.

15.6.3 Deverá especificar e detalhar, em sua totalidade, os
equipamentos e sistemas de prevenção e combate, contemplando os
seguintes itens:

• Projeto executivo completo com detecção endereçável inteligente em todos
os ambientes, exceto banheiros e escadas.

• Projeto de todo o cabeamento e fiação com cálculo de todos os laços tanto
para os detectores endereçáveis, como para os acionadores e sirenes endereçáveis.

• Planta de todas as áreas que possuam instalação de detecção e alarme de
incêndio, onde esteja perfeitamente caracterizado e localizado todo tipo de detectores,
rede de dutos, rede de fios, indicação dos ramais, locação dos alarmes manuais, painel
central e painéis repetidores.

• Cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes.
• Detecção, acionadores manuais e alarme de incêndio.
• Alarme de funcionamento das bombas do sistema de hidrantes.
• Esquema vertical.
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• Detalhes gerais.
• Diagrama de blocos do sistema.
• Leiaute do painel central e dos painéis repetidores.
• Detalhes de instalação dos detectores.
• Detalhe de instalação dos painéis.
• Diagrama de interligação entre todos os equipamentos aplicáveis.
• Esquema elétrico da fonte de alimentação.
• Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas

garantias.
• Quadro resumo da instalação, conforme item 5.1.6 e Tabelas 2 e 3, DOC B

da Norma NBR 9441.
• Cálculo da bateria para a corrente máxima exigida e com autonomia para

garantir tempo de abandono, conforme item 5.1.6. e/f da Norma NBR 9441.
• Memorial técnico de cálculo do sistema inteligente de detecção endereçável e

alarme de incêndio.

15.6.4 Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão
ser elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente
harmonizados entre si.

15.7. Projeto de hidrantes e extintores

15.7.1 Deverá especificar e detalhar, em sua totalidade, os
equipamentos e sistemas de prevenção e combate, contemplando os
seguintes itens:

• Planta de locação dos hidrantes e extintores.
• Casa de bombas e barriletes da rede de hidrantes, com detalhamentos.
• Rede interna de hidrantes.
• Distribuição de extintores (indicando suas categorias de extinção) e hidrantes.
• Esquema vertical geral.
• Legendas completas, com as informações de especificações de todos os

elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas.
• Memoriais de cálculo e descritivos dos sistemas de pressurização usados,

caderno de especificações e relação completa de materiais.

15.7.2 Para os extintores deverão ser determinados a quantidade,
tipos e capacidades dos extintores portáteis de acordo com os tipos de
riscos e classes de incêndio previstos e definidas as suas localizações em
planta.

15.7.3 A tubulação do sistema de combate a incêndio através de
hidrantes e linhas de mangueira deverá ser projetada a partir do reservatório
superior, passando em todos os pavimentos, através das caixas internas,
prolongando até o passeio público, nos locais onde serão instalados os
hidrantes. Na saída dos reservatórios, essa tubulação deverá ser provida de
registros de controle, válvula de retenção e elementos de automação, no
caso de necessidade de "bombas de incêndio".

15.7.4 Os abrigos de hidrantes devem ser perfeitamente visíveis,
pintados, numerados, sinalizados e acessíveis.

15.7.5 A reserva técnica de incêndio deverá ser prevista para dar o
primeiro combate ao foco do incêndio, para extingui-lo, ou então, controlá-lo,
até a chegada do Corpo de Bombeiros.
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15.7.6 Todas as canalizações dos reservatórios devem ser
independentes e convenientemente dimensionadas.

15.7.7 Deverá haver pelo menos um dispositivo de recalque, para
hidrantes, na calçada em frente à edificação para suprimento da canalização
por viaturas-tanque do Corpo de Bombeiros.

15.8. Projeto de chuveiros automáticos (SPRINKLER)

15.8.1 Deverá especificar e detalhar, em sua totalidade, os
equipamentos e sistemas de prevenção e combate, contemplando os
seguintes itens:

• Planta de locação dos pontos de chuveiro automático (sprinkler).
• Casa de bombas e barriletes da rede de chuveiros automáticos, com

detalhamentos.
• Rede interna de chuveiros automáticos.
• Distribuição de chuveiros automáticos, sistema de dreno e sistema de válvula

de governo completo (incluindo gongo).
• Esquema vertical geral.
• Legendas completas, com as informações de especificações de todos os

elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas.
• Memoriais de cálculo e descritivos dos sistemas de pressurização usados,

caderno de especificações e relação completa de materiais.

15.9. Projeto de sinalização de segurança contra in cêndio

15.9.1 Deverá especificar e detalhar, em sua totalidade, os
equipamentos e sistemas de prevenção e combate, contemplando os
seguintes itens:

• Planta de situação/locação.
• Legendas completas, com as informações de especificações de todos os

elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas.
• Memorial descritivo do sistema (especificações técnicas).
• Toda a sinalização de emergência e de abandono de local, com indicação da

rota de fuga.
• Detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios.
• Locação dos blocos autônomos.

15.10. Sistema de proteção contra descargas atmosfé ricas

15.10.1 Normas:

Para os serviços de instalação, devem ser seguidas as normas e
determinações abaixo, nas suas últimas revisões em vigor:

� ABNT NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
� ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
� ABNT NBR 13571 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios

15.10.2 A parte elétrica referente à matéria está regulamentada no
PLANO DE AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS (DOC 22) naquilo que é
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padronizado.

15.10.3 Assim como nos demais itens complementares, O PLANO DE
AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS não deve ser modificado, pois é padrão
nacional seguido pelo Banco. A critério do projetista há situações
particulares da obra onde poderá ser necessário ajustar o padrão ou até
mesmo reforçá-lo. Nestes casos as diretrizes são:

• Não devem ser repetidos itens do Plano de Automação de
Dependências;

• Se houver necessidade de “destaque” utilizar SEMPRE o modelo:
“Destaca-se a importância na observação do item ?? do PLANO DE
AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS”, sem prejuízo dos demais itens, no
que diz respeito a ??”;

• Se houver necessidade de ajustes utilizar SEMPRE o modelo: “Ao
contrário do que prevê o item ?? do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE
DEPENDÊNCIAS, na obra em questão devem ser ... (descrever a
solução recomendada para a obra em projeto)”.

15.10.4 Deve constar também nas especificações a frase: “Em caso de
divergência entre a especificação a ser elaborada e o PLANO DE
AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS” prevalece a presente em função da
especificidade”.

15.10.5 Com relação aos materiais e equipamentos a serem fornecidos
na obra, os projetistas devem observar se são aceitos habitualmente pelo
Banco ou se possuem certificados de homologação emitidos por entidades
idôneas (INMETRO, UNICAMP etc.).

15.10.6 Antes de concluir a especificação o projetista deve apresentar
amostras ou catálogos dos materiais e equipamentos, onde serão avaliados,
em conjunto com a Fiscalização, aspectos de funcionalidade, desempenho e
aparência.

15.10.7 Deverá ser entregue o Memorial de Cálculo junto com o projeto
de SPDA.

16. Projeto de instalações hidrossanitárias

16.1. Os projetos de instalações hidrossanitárias deverão obedecer às
normas técnicas e documentos legais vigentes, em especial:

� NBR 5626 - Instalações prediais de água fria - Procedimento.
� NBR 5648 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria -

Especificação.
� NBR 5651 - Recebimento de instalações prediais de água fria -

Especificação.
� NBR 5657 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de instalações

prediais de água fria - Método de ensaio.
� NBR 5658 - Determinação das condições de funcionamento das peças de
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utilização de uma instalação predial de água fria - Método de ensaio.
� NBR 5688 - Tubo e conexões de PVC rígido para esgoto predial e ventilação

- Especificação.
� NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques

sépticos.
� NBR 7362 - Tubo de PVC rígido com junta elástica, coletor de esgoto -

Especificação.
� NBR 8160 - Instalações prediais de esgotos sanitários.
� NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico.
� Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à

Segurança e Medicina do Trabalho: NR 24 - Condições sanitárias e de
conforto nos locais de trabalho.

� Códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a
localidade onde será executada a obra referente respectivo projeto.

16.2. Obter, quando for o caso, junto à Concessionária Local, a localização
do ponto de fornecimento de água no terreno onde será implantada a edificação
e, a localização, diâmetro, cota e disponibilidade da rede coletora pública ou de
outros prováveis e possíveis receptores de esgotos sanitários.

16.3. Adotar os seguintes critérios de projeto:

• Utilização de soluções com custos de manutenção e operação compatíveis
com o custo de instalação do sistema.

• Preservação rigorosa da qualidade da água fornecida pela Concessionária
Local.

• Utilização de dispositivos que diminuam o consumo de água, como caixas
acopladas de acionamento seletivo, torneiras de fechamento automático e
outras soluções.

• Permitir o rápido escoamento dos despejos.

• Impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificação, a
formação de depósitos de gases no interior das tubulações e a
contaminação da água para consumo.

• Não interligar o sistema de esgotos sanitários com outros sistemas.

• Prever coletor para a conexão das instalações de esgotos sanitários da
edificação ao sistema público de coleta de esgotos sanitários.

• No caso de prédio de dependência não dotado de restaurante, o consumo
diário será calculado na base de 50 litros por ocupante e o número total de
ocupantes será obtido do projeto de arquitetura, acrescentando-se 20 por
cento por conta de terceiros que prestam serviços de apoio. Nos demais
casos, a determinação do consumo ficará a cargo do projetista em conjunto
com profissional do Banco.

• Deverá ser previsto sistema de extravasor (ladrão) e dispositivo para
limpeza dos reservatórios inferior e superior. As tubulações de limpeza
deverão ser munidas de registro de bloqueio (gaveta).
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• Os vasos sanitários deverão ser dotados de caixa acoplada (com as duas
opções de fluxo de água - 3 litros e 6 litros), e os mictórios sempre dotados
de registros, acionados por botão de pressão.

• Deverão ser previstas torneiras de lavagem em sanitários, recintos de copa
e áreas livres internas. As torneiras de jardim serão instaladas e abastecidas
diretamente do ramal de entrada, dotadas de registros independentes.

• Deverão ser previstas torneiras de lavagem nas casas de máquinas de ar
condicionado e em recintos de grupo gerador.

• Nos recintos de copa e cozinha deverá ser previsto um ponto de utilização
para filtro.

• As definições de projetos buscarão sempre soluções econômicas, sem
prejuízo da qualidade e da facilidade de manutenção.

• Os procedimentos do Programa de Racionalização de Água deverão ser
observados nas obras de reforma do sistema hidrossanitário ou em novas
instalações com a utilização de bacias sanitárias com caixa de descarga
acoplada, sempre que possível.

• Os tubos de queda que recebam descargas de pias de cozinha ou de
despejo deverão ter diâmetro nominal igual ou superior a DN-75.

• Áreas sujeitas à lavagem, tais como casas de máquinas de ar condicionado,
abrigos de grupos geradores e rebaixos para capachos, terão ralos simples
ou sifonados, não ligados à rede de esgotos.

• Os materiais (tubos, conexões e válvulas) a serem empregados em cada
gênero de instalação seguirão sempre as recomendações da ABNT e dos
fabricantes.

• Procedimentos recomendados por normas estrangeiras poderão ser
adotados, mediante justificativa e com prévia aprovação do setor de
Engenharia responsável pelo projeto.

16.4. Apresentar memória de cálculo, contemplando o cálculo dos vários
elementos do projeto, tais como: barriletes, colunas de água, recalque, cálculo
do consumo diário, cálculo do volume dos reservatórios, verificação da pressão
no ponto mais desfavorável e outros.

16.5. Apresentar as principais justificativas para a escolha das soluções
adotadas, referentes à concepção do projeto, definição de todos os elementos
que compõem o projeto das instalações prediais de água fria, levando em conta
os parâmetros de cálculo como: número de pessoas atendidas, cotas “per
capita”, especificações de todos os materiais (aquisição e aplicação) e serviços
(normas de execução).

16.6. O projeto deverá estar em perfeita compatibilidade e harmonizado
com os demais projetos de construção do prédio (arquitetura, estrutura,
instalações elétricas, de incêndio, de climatização etc.). Deverá, também, ser
atendida a postura municipal.

16.7. Estudo Preliminar – consiste na apresentação dos seguintes
produtos:

• Levantamento das instalações existentes (tipo e estado de conservação dos
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materiais, diâmetro dos tubos, existência de vigas/pilares que impeçam a
instalação da tubulação projetada, etc.).

• Levantamento das informações necessárias ao desenvolvimento do projeto,
tais como: rede de abastecimento de água no local, rede de esgoto do local,
etc.

• Planta de situação da edificação, ao nível da rua, em escala adequada, com
o traçado do alimentador e das tubulações externas.

• Planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, contendo o
caminhamento das tubulações, horizontal e vertical, e a localização dos
elementos componentes do sistema como: alimentador, reservatórios,
instalações elevatórias, pontos de consumo, aparelhos sanitários, ralos,
tubos de ventilação, caixas coletoras, sifonadas, de inspeção e de
separação e outros.

• Esquema vertical da instalação.

16.8. Projeto Executivo - consiste na definição e representação das
instalações aprovadas no Estudo Preliminar, localização precisa dos
componentes, dimensionamento completo e características técnicas dos
equipamentos do sistema, bem como as indicações necessárias à execução
das instalações. Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes produtos
gráficos:

• Planta de situação/locação, indicando o ramal de entrada da rede hidráulica
com detalhe do hidrômetro da Concessionária Local de todas as instalações.

• Planta de cada nível da edificação, contendo indicação das tubulações
quanto a comprimentos, material, diâmetro e elevação, quer horizontais ou
verticais, localização precisa dos aparelhos sanitários e pontos de consumo,
reservatórios, poços, bombas, ralos e caixas sifonadas, peças e caixas de
inspeção, tubos de ventilação, caixas coletoras e instalações de
bombeamento, se houver, caixas separadoras e outros.

• Desenho da instalação de água fria em representação através de
perspectiva isométrica, referente aos grupos de sanitários e à rede geral.

• Indicação de diâmetro e comprimentos dos tubos, vazões, pressões nos
pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas, ramais,
coletores e subcoletores e outros elementos.

• Plantas baixas de todos os pavimentos e cobertura na escala 1:50.

• Distribuição da rede interna: banheiros, áreas públicas, garagem e demais
dependências.

• Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com consumo de água e
detalhamento das instalações.

• Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura
(mediante consulta prévia ao projetista estrutural) e de todas as peças a
serem embutidas ou fixadas na estrutura, para passagem e suporte da
instalação.

• Planta de situação/locação contendo ramal de entrada com detalhe do
hidrômetro da Concessionária Local.
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• Distribuição da rede interna: banheiros, áreas públicas, garagem e demais
dependências.

• Sistema de bombeamento.

• Vistas, barriletes e detalhes gerais na escala 1:20.

• Perspectivas isométricas, cotadas, com identificação de peças, conexões e
aparelhos, na escala 1:20.

• Esquema vertical.

• Planta de situação/locação com coletores sanitários e rede de águas
pluviais, ambas da Concessionária Local.

• Distribuição da rede interna: banheiros, copas, cozinhas, garagem e demais
dependências.

• Detalhes de tubulações sanitárias na escala 1:20.

• Prever tê de inspeção em todo o “pé de coluna” ou mudança de direção
vertical para horizontal.

• Prever ventilação para todos desconectores (aparelhos com fechos
hídricos).

• Detalhes gerais, ventilação de ramais e colunas.

• Esquema vertical.

• Detalhes, em planta, na escala 1:20;

• Planta de situação e de cada nível da edificação, conforme Projeto Básico,
com a indicação de cortes e detalhes.

• Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com despejos de água,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações.

• Detalhes de todas as caixas, peças de inspeção, instalações de
bombeamento, montagem de equipamentos e outros que se fizerem
necessários.

• Memorial descritivo e lista detalhada de materiais e equipamentos, com seus
respectivos quantitativos.

16.9. Os desenhos serão executados segundo os Padrões de
Apresentação de projetos do Banco do Brasil, constante no Capítulo
FORMATAÇÃO DOS DESENHOS, especificado adiante.

16.10. Serão elucidativos de tal forma que permitam a execução sem
consultas freqüentes aos memoriais descritivos.

16.11. Os quadros de convenções de símbolos gráficos, notas e legendas
serão executados de acordo com as exigências da ABNT e deverão ser
inseridos nas primeiras pranchas dos respectivos projetos.

17.  Projeto de instalações de águas pluviais

17.1. O projeto de águas pluviais deverá obedecer às normas técnicas e
documentos legais vigentes, em especial:

� NBR 5680 - Tubo de PVC rígido, dimensões - Padronização.
� NBR 9794 - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais
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-Especificação.
� NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico.
� NBR 10843 - Tubos de PVC rígido para Instalações prediais de águas

pluviais - Especificação.
� NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais.
� NBR 15527 - Água de chuva: Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis.

17.2. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:

• Garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais,
acumuladas ou não, de todas as áreas atingidas pelas chuvas.

• Conduzir as águas pluviais coletadas para fora dos limites da
propriedade até um sistema público ou qualquer local legalmente permitido.

• Não interligar o sistema de drenagem de águas pluviais com
outros sistemas.

• Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da
instalação, sem que seja necessário danificar ou destruir parte das
instalações.

17.3. O projeto deverá estar de acordo com os novos conceitos de uso
racional de água, priorizando a captação e reutilização de água da chuva.
Sempre que possível e com anuência da CONTRATANTE deverá ser prevista a
instalação de caixa d'água específica para o armazenamento de águas pluviais,
sistema de tratamento adequado e a reutilização em irrigação de jardins,
lavação de pisos externos e nos vasos sanitários.

17.4. O sistema de aproveitamento de águas pluviais, nos casos em for
implementado, deve prever: área de contribuição (ou captação), calhas e
coletores (verticais e horizontais), dispositivos de descarte de sólidos (como
folhas, gravetos e detritos), dispositivos de desvio de água das primeiras
chuvas, reservatórios (inferior e superior), filtros, entre outros.

17.5. O projeto de águas pluviais deve apresentar posições, tipos e
dimensões das tubulações verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de
inspeção, ralos e ligações aos coletores públicos, necessários à instalação do
sistema de captação, drenagem e esgotamento das águas pluviais do prédio e
da área livre do terreno.

17.6. Os tubos de queda devem ser os mais verticais possíveis
empregando-se sempre curvas de raio longo nas mudanças de direção, com
diâmetro sempre superior ou igual a qualquer canalização a eles ligada e tê de
inspeção.

17.7. O comprimento máximo dos subcoletores deverá ser de 15 m,
espaçando-se caixas ou peças de inspeção para permitir desobstruções. O
diâmetro mínimo do subcoletor e do coletor predial deverá ser de 100 mm.



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

17.8. Mudanças de direção no coletor predial devem ser feitas mediante
caixas de inspeção.

17.9. Estudo Preliminar – consiste na apresentação dos seguintes
produtos:

• Planta de situação/locação com a rede de águas pluviais.

• Planta de situação da edificação, ao nível da rua, em escala
adequada, com os traçados dos ramais coletores externos e caracterização
de elementos como caixas de inspeção, caixas de areia, drenos, caixas
coletoras, instalações de bombeamento e outras.

• Planta geral de cobertura e demais níveis da edificação, onde
constem áreas de contribuição, em escala adequada, contendo os
caimentos e pontos baixos das superfícies, pontos e elementos de coleta,
como calhas, canaletas, descidas, ralos, receptáculos e outros e localização
de condutores verticais e horizontais.

• Esquema vertical da instalação.

17.10. Projeto Executivo - consiste na definição e representação das
instalações aprovadas no Estudo Preliminar, localização precisa dos
componentes, dimensionamento completo e características técnicas dos
equipamentos do sistema, bem como as indicações necessárias à execução
das instalações. Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes produtos
gráficos:

• Planta de situação ao nível da rua indicando a localização de
todas as redes e ramais externos, inclusive redes da Concessionária Local,
posicionamento de todos os elementos de coleta e características das
respectivas áreas de contribuição, com dimensões, limites, cotas, inclinação,
sentido de escoamento, permeabilidade e outros.

• Planta da cobertura e demais níveis da edificação, onde
constem áreas de contribuição contendo a localização de todos os
componentes descritos no estudo preliminar e dimensões, declividades,
materiais, e demais características de condutores, calhas, rufos e canaletas.

• Esquema vertical da instalação.

• Detalhes gerais.

• Cortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores
verticais.

• Desenhos em escalas adequadas das instalações de
bombeamento, drenos e caixas de inspeção, de areia e coletora, com
indicação dos detalhes.

• Desenhos, em escala adequada, de todas as ampliações ou
detalhes, de caixas de inspeção, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas
coletoras, montagem de equipamentos, suportes, fixações e outros.

• Desenho do esquema geral da instalação.
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17.11. Os desenhos serão executados segundo os Padrões de
Apresentação de projetos do Banco do Brasil, constante no Capítulo
FORMATAÇÃO DOS DESENHOS, especificado adiante.

17.12. Serão elucidativos de tal forma que permitam a execução sem
consultas freqüentes aos memoriais descritivos.

17.13. A forma de numeração das pranchas de desenho constará de dois
números separados por barra inclinada, onde o primeiro deles indicará a ordem
seqüencial da prancha e o seguinte, o número total de pranchas.

17.14. Os quadros de convenções de símbolos gráficos, notas e legendas
serão executados de acordo com as exigências da ABNT e deverão ser
inseridos nas primeiras pranchas dos respectivos projetos.

18. TIPO: Projeto de instalações elétricas, mecânic as, telecomunicações e
informática

18.1. Para os serviços de instalação, devem ser seguidas as normas e
determinações abaixo, nas suas últimas revisões em vigor:

� ABNT-NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
� ABNT-NBR 5413: Iluminação de Interiores;
� ABNT-NBR 6808: Conjuntos de Manobra e Controle em Baixa Tensão;
� ABNT-NBR 10898: Sistema de iluminação de emergência.
� ABNT-NBR 14565: Cabeamento de telecomunicações para edifícios

comerciais
� ABNT-NBR 13300: Redes telefônicas internas em prédios
� ABNT-NBR 14306: Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em

redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto
� ABNT-NBR 13726: Redes telefônicas internas em prédios - Tubulação de

entrada telefônica – Projeto
� ABNT-NBR13727: Redes telefônicas internas em prédios - Plantas/partes

componentes de projeto de tubulação telefônica
� Normas da concessionária de energia elétrica, última revisão em vigor
� “PLANO DE AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS – Normas e Instruções

para Projetos, Execução e Recebimento de Obra de Cabeamento
Estruturado, Infra-estrutura Elétrica, Circuito Fechado de TV e Alarme”;

� CADERNO GERAL DE ENCARGOS DO BANCO DO BRASIL.

18.2. CONDIÇÕES GERAIS:

18.2.1 Destaca-se, desde já, que os modelos de projetos, orçamentos
e especificações referentes à área elétrica são meramente orientativos. O
projetista deve inteirar-se dos novos padrões adotados pelo Banco, com
base no PLANO DE AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS e esclarecimentos
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da Fiscalização.
18.2.2 O projetista, caso necessário, deverá proceder ao estudo de

viabilidade da rede elétrica junto à concessionária de energia. O projetista
obterá da concessionária informação quanto a necessidade de troca do
transformador, alimentadores, TCs, TPs, informando o custo detalhado na
planilha e descrevendo no Caderno de Encargos.

18.2.3 O PLANO DE AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS não deve
ser modificado, pois é padrão nacional seguido pelo Banco. A critério do
projetista há situações particulares da obra onde poderá ser necessário
ajustar o padrão ou até mesmo reforçá-lo. Nestes casos as diretrizes são:
• Não devem ser repetidos itens do Plano de Automação de

Dependências;
• Se houver necessidade de “destaque” utilizar SEMPRE o modelo:

“Destaca-se a importância na observação do item ?? do PLANO DE
AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS”, sem prejuízo dos demais itens, no
que diz respeito a ??”;

• Se houver necessidade de ajustes utilizar SEMPRE o modelo: “Ao
contrário do que prevê o item ?? do PLANO DE AUTOMAÇÃO DE
DEPENDÊNCIAS, na obra em questão devem ser ... (descrever a
solução recomendada para a obra em projeto)”;

18.2.4 Deve constar também nas especificações a frase: “Em caso de
divergência entre a especificação a ser elaborada e o PLANO DE
AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS” prevalece a presente em função da
especificidade”.

18.2.5 Cabe ao projetista fazer um levantamento dos equipamentos
necessários para a implementação do projeto, relacionando aqueles que
serão reaproveitados, os fornecidos na obra e, em especial, aqueles que
devem ser adquiridos pelo Banco de forma centralizada (PGDM, NO
BREAK, equipamentos para o CFTV, rack padrão BB etc.)

18.2.6 Nas especificações deve constar qual a logística para que as
instalações sejam possíveis (instalar primeiro o rack, nobreak, a fonte do
cftv, o monitor, as câmeras e lentes e o DVR);

18.2.7 Como de costume, as especificações a serem elaboradas
deverão conter todos os serviços não previstos na especificação padrão.

18.2.8 Dentre as várias atualizações ocorridas no PLANO DE
AUTOMAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS no último ano, deve ser observado na
execução do projeto:

• As tomadas e plugs devem ser no novo padrão da NBR5410, eliminando
as tomadas 2P+T antigas. Analisar a necessidade de utilização de
adaptadores ou substituição de cabos, entre outras soluções;

• Eliminação do QT-ON LINE e transferência do DG para a SALA ON
LINE;

• Atentar para o padrão do CADERNO GERAL DE ENCARGOS no que se
refere à Elétrica, Lógica e Telefonia (incluindo REMUS). Observar que o
padrão das salas ON LINE foi alterado recentemente (3 racks, 2 splits
etc.);
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• Eliminar o espelhamento das HUBs e SWITCHs;
• Eliminar o painel multiplicador;
• Especificar a impressão de painel em escala contendo o leiaute da SALA

ON LINE e das frentes dos RACKS, com os equipamentos, patch panels
e demais componentes em destaque. Este painel deverá ser afixado na
parte interna da porta da SALA ON LINE. Este desenho deve adotar a
escala mínima de 1:15 para que se torne legível. Padronizar o painel
utilizando 2 placas de policarbonado de 3 mm de espessura (o papel fica
entre as 2 placas), com quadro furos para fixação por parafusos;

• Atentar que os cabos de alarme não são mais do tipo CCI e sim UTP.
Utilizar como padrão a cor cinza. O cabeamento de alarme vai dos
sensores à parte traseira dos patch panels de alarme, localizados no
rack do meio;

• Os pontos “B” das máquinas de autoatendimento, que originariamente
seriam para a telefonia, serão utilizados para o alarme. Para estes
pontos, a conexão entre a parte frontal do patch panel horizontal do
cabeamento estruturado e a parte traseira dos patch panels de alarme
deve ser feita também na cor cinza;

• Os cabos para alimentação das câmeras de CFTV não são mais do tipo
PP 2X1,0 mm e sim UTP. Utilizar como padrão a cor vermelha. A
alimentação das câmeras vai do ponto onde será instalada cada câmera
até a parte traseira do patch panel de alimentação de câmeras,
localizado no rack do meio. Os cabos coaxiais para sinal de vídeo ainda
são necessários;

• Como o monitor será compartilhado entre o servidor da dependência e o
DVR há necessidade de instalar um chaveador de MONITOR, TECLADO
e MOUSE (servswitch fornecido pelo Banco);

• O cabeamento do alarme e do CFTV pode compartilhar a mesma
infraestrutura. É permitido o uso de eletrocalhas com tampa para estes
sistemas.

18.2.9 Deverão ser elaboradas tantas pranchas quanto necessárias
para a total clareza do projeto, permitindo a compreensão e execução de
todos os itens da especificação. No mínimo as seguintes pranchas deverão
ser elaboradas, para cada pavimento:

• Iluminação contendo a posição das luminárias, observando a posição
das placas de forro, grelhas de ar condicionado etc. Também deve estar
indicada a tubulação a ser executada e a fiação nela contida (escala
1:50);

• Rede elétrica “suja”, com tubulação, fiação etc. (escala 1:50);
• Lógica, telefonia e rede elétrica “limpa” com o número de cada ponto de

rede. Também deve estar indicada a tubulação a ser executada e a
fiação nela contida (escala 1:50);

• Detalhe da sala on line indicando os racks, equipamentos e materiais
nele instalados (escala 1:20 ou menor);

• Detalhe do quadro de telefonia, indicando número de blocos, cabos etc.
(escala 1:10 ou menor);

• Detalhe da implementação da tubulação, tomadas, fixação de calhas,
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eletrodutos etc.;
• Diagramas dos quadros elétricos, com disjuntores, contactoras, timers,

DPSs, interruptores de corrente residual; bem como quadros de
comando de iluminação. Os diagramas devem possuir detalhamento
suficiente para a perfeita compreensão da interligação dos diversos
componentes;

• Sistema de CFTV indicando as câmeras, distancia focal das lentes, tipo
de íris, número da câmera, tubulação a ser executada e a fiação nela
contida etc. (escala 1:50). Devem também ser desenhados os ângulos
de cobertura de cada câmera. Esta prancha deverá ser vistada pelo setor
de segurança do Banco;

• Sistema de alarme indicando todos os componentes que o compôe,
contendo a tubulação a ser executada e a fiação nela contida (escala
1:50).

18.2.10 Todas as pranchas devem adotar a padronização prevista no
item correspondente da presente especificação (APRESENTAÇÂO DOS
SERVIÇOS E PROJETOS).

19. TIPO: Projeto de instalações de ar condicionado

19.1. Para os serviços de instalação, devem ser seguidas as normas e
determinações abaixo, nas suas últimas revisões em vigor:

� NBR 16401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto -
Parâmetros Básicos de Projeto Procedimento;

� NBR 10080 - Instalações de Ar Condicionado para Sala de Computadores -
Procedimento;

� NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão Procedimento;
� NBR 6493 - Emprego de Cores para Identificação de Tubulações.
� CADERNO GERAL DE ENCARGOS DO BANCO DO BRASIL

19.2. Para atender as situações não previstas em normativos nacionais,
poderão ser utilizadas as orientações contidas em normas estrangeiras de
organizações com reconhecida capacidade, tais como:

� American National Standard Institute - ANSI;
� Air Conditioning and Refrigeration Institute - ARI;
� American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers-

ASHRAE;
� American Society for Testing and Materials - ASTM;
� Deutsch Industrie Normen - DIN;
� National Electrical Manufacturers Association - NEMA;
� National Fire Protection Association - NFPA;
� Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association -

SMACNA.
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19.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

19.3.1 Os projetos elaborados de acordo com esta especificação
possuirão nível de execução, ao invés de serem projetos orientativos.

19.3.2 Os projetos aqui referidos deverão manter perfeito
entrosamento com os demais projetos da edificação, de forma a evitarem-se
interferências na fase de obra.

19.3.3 O projetista terá que refazer, total ou parcial, os serviços
considerados pelo Banco como incompletos ou em desacordo com as
condições fixadas nesta norma ou através de reuniões com os demais
projetistas.

19.3.4 Deverá ser atentado para o integral cumprimento das
instruções, com especial ênfase para a padronização de equipamentos.

19.4. DESENHOS:

19.4.1 Os desenhos deverão ser executados de acordo com os
padrões estabelecidos e fornecidos pelo Banco do Brasil.

19.4.2 Os desenhos deverão ser elucidativos, de tal forma que
permitam a execução sem consultas freqüentes ao memorial descritivo,
devendo constar nos mesmos:

• Plantas baixas e cortes gerais (tantos quantos forem necessários), na escala
1 por 50;

• Cortes nas casas de máquinas (no mínimo dois) e detalhes na escala de 1
por 20;

• Isométricos;
• Fluxograma do sistema;
• Detalhes típicos;
• Esquemas elétricos da instalação, com unifilar de força e comando, contendo

proteções e intertravamentos.

19.4.3 Não se admitirá rede de dutos na forma unifilar.

19.5. MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO DE MATERIAIS E
ORÇAMENTO ESTIMADO:

19.5.1 O memorial descritivo conterá especificações técnicas
impressas em papel tamanho A4. Deverá ser seguido o padrão de
formatação de texto a ser fornecido pelo o Arquiteto contratado, que
coordenará todos os projetos.

19.5.2 Na parte descritiva constará a relação de serviços
complementares a cargo do instalador, bem como aqueles a cargo de
terceiros.

19.5.3 O projetista fornecerá, ainda, listagem discriminada e precisa
dos quantitativos de materiais utilizados, bem como o orçamento estimado.

19.6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
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19.6.1 Competirá, ainda, ao projetista:

• Responder consultas do Setor de Engenharia responsável pelo projeto acerca de
assuntos de sua responsabilidade;

• Manter os contatos necessários com os projetistas de arquitetura, estrutura, instalações
elétricas e hidrossanitárias, cientificando ao Setor de Engenharia responsável pelo projeto
com a devida antecedência sobre quaisquer alterações que se tornem imprescindíveis;

• Prestar assessoria para solucionar eventuais problemas encontrados durante a
execução da obra.

19.7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

19.7.1 O autor do projeto providenciará a anotação de
responsabilidade técnica junto ao CREA, fornecendo três vias ao Banco.
Pago pela contratada.

19.8. ESCOLHA DO SISTEMA:

19.8.1 O sistema adotado será definido pelo Setor de Engenharia do
Banco do Brasil responsável pelo projeto.

19.8.2 A solução de projeto deverá priorizar a aplicação de
equipamentos centrais ("self-contained", "splitão", "roof-top", "fan coil")
instalados em casas de máquinas, que favorecem a troca de ar exterior nas
taxas previstas na legislação pertinente, conforme a Portaria 3523 do
Ministério da Saúde. Esta solução apresenta maior robustez que os
equipamentos de pequeno porte, permite melhor distribuição de ar através
da rede de dutos, grau de filtragem adequado e maior rendimento.

19.8.3 Equipamentos de pequeno porte como "Mini Split" deverão ser
utilizados em situações excepcionais quando não existir viabilidade técnica
da aplicação de equipamentos centrais. Neste caso, deverá ser prevista a
ventilação mecânica para atendimento das exigências de renovação de ar
exterior. Também poderão ser utilizados em ambientes específicos como
Autoatendimento e Sala On Line, preferencialmente como complemento ao
sistema central.

19.8.4 O projeto deverá dar especial atenção à possibilidade da
integração do sistema às demais instalações do prédio, tendo como objetivo
o reaproveitamento de energia.

19.8.5 O sistema de ar condicionado será interligado ao sistema de
detecção e combate a incêndio.

19.9. VENTILAÇÃO MECÂNICA:

19.9.1 A ventilação natural será adotada sempre que possível.
19.9.2 Na impossibilidade, poderá ser utilizada ventilação mecânica

geral diluidora ou local exaustora. A natureza dos agentes poluidores
determinará o sistema de ventilação mecânica a ser adotado.

19.10. ANTEPROJETO:

19.10.1 Serão apresentados pelo projetista os seguintes elementos,
dentre outros:
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• Delineamento do projeto em todos os pavimentos;
• Cargas térmicas;
• Vazões:

I - água;
II - ar de insuflamento e retorno;
III - ar exterior (observando a taxa mínima de 27 m3 por hora por
pessoa, conforme prescrito na portaria n. 3523/GM, de 28.08.98, do
Ministério da Saúde);

• Rede de dutos (unifilar);
• Previsão de pontos de forca;
• Ralos;
• Prumadas de circulação de água;
• Soluções adotadas;
• Proposições de melhorias ou aperfeiçoamento.

19.11. ELEMENTOS GENÉRICOS – ZONEAMENTO:

19.11.1 Além das observações constantes na NBR 6401, o
zoneamento deverá buscar a economia e redução da demanda de energia
elétrica.

19.12. ELEMENTOS GENÉRICOS - CASAS DE MÁQUINAS:

19.12.1 As portas de acesso de casas de máquinas permitirão a
passagem dos equipamentos, sendo constituídas de duas folhas de, no
mínimo, 60 cm de largura, observando-se o sentido de abertura para fora.

19.12.2 Deve ser prevista, ainda, iluminação adequada, ponto de água
(torneira com extremidade para adaptar mangueira) e ralo sifonado
independente.

19.12.3 As casas de máquinas possuirão dimensões de forma a
abrigar os equipamentos previstos em seu interior, observadas as
dimensões dos mesmos, acrescidos dos respectivos espaços para
manutenção e operação exigidos pelos fabricantes.

19.13. ELEMENTOS GENÉRICOS - TOMADAS DE AR EXTERIOR:

19.13.1 Serão dotadas, no mínimo, de venezianas, tela metálica,
registro e filtro de ar com classificação G1 da ABNT (portaria nº 3253/GM,
de 28.08.98, do Ministério da Saúde). ELEMENTOS GENÉRICOS -
DISTRIBUIÇÃO DE AR.

19.13.2 Serão adotados sistemas de distribuição de ar (insuflamento
ou retorno) através de dutos no entreforro, construídos em chapas de aço
galvanizado. Caso o pé direito seja baixo, poderão ser adotados dutos
aparentes.

19.13.3 Os dutos possuirão portas de inspeção a espaços regulares
não superiores a 3 metros e próximas a curvas e derivações.

19.13.4 As grelhas ou difusores serão selecionados de modo a
compatibilizar o nível de ruído com a natureza das atividades desenvolvidas
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no local, e possuirão registros para regulagem de vazão.
19.13.5 Os "damper" e "splitters" serão especificados observando-se

as dimensões fornecidas pelos fabricantes. Na necessidade de fugir da linha
comercial disponível, serão detalhados no desenho, com especial atenção à
bitola de chapas e dimensões.

19.13.6 Caso necessário, será previsto o uso de atenuadores acústicos
no interior dos dutos

19.13.7 O retorno do ar condicionado será, preferencialmente, à
plenum pelo entreforro. No caso de retorno dutado, verificar a necessidade
de utilizar-se ventilador.

19.13.8 Os dutos serão revestidos externamente com lã de vidro ou
isopor auto-extinguível nas passagens por áreas não condicionadas ou
quando houver possibilidade de condensação de umidade.

19.14. ELEMENTOS GENÉRICOS - TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS:

19.14.1 Os tubos (condensação e água gelada) serão de aço-carbono,
sem costura, galvanizados com extremidades rosqueadas (BSP) para
diâmetros até 2 1/2 polegadas, e pretos com extremidades chanfradas para
diâmetros maiores, de acordo com as especificações ASTM-A-53 Gr. A,
ASTM-A-120 (espessura de parede schedule 40) ou DIN 2440.

19.14.2 Para condução de ar comprimido (instrumentação e controle),
serão utilizados tubos de cobre conforme NBR 7417, ou tubos de latão
conforme NBR 8651.

19.14.3 Para interligação a elementos de controle serão utilizados
tubos flexíveis de polietileno, conforme ASTM-D-1248, auto-extinguíveis.

19.14.4 Para condução de gases refrigerantes halogenados, os tubos
serão de cobre, de acordo com as especificações ASTM-B-88, com
espessura de parede do tipo "L", preferencialmente.

19.14.5 As válvulas de diâmetro até 2 1/2 polegadas serão de bronze,
conforme especificações ASTM-B-62, extremidades rosqueadas (BSP).
Acima deste diâmetro, o corpo será de ferro fundido, ASTM-A-126,
extremidades flangeadas (face lisa) e internos em bronze.

19.14.6 Serão adotados eliminadores de ar quando da existência de
(looping) na tubulação.

19.14.7 Serão previstos amortecedores de vibração nas interligações
de bombas, torres e resfriadores de líquido com a tubulação.

19.14.8 Utilizar, preferencialmente, curvas de raio longo e derivações
em 45 graus "Y".

19.15. ELEMENTOS GENÉRICOS - CALEFAÇÃO E REAQUECIMENTO:

19.15.1 Em unidades condicionadoras de expansão direta, utilizar,
preferencialmente, resistências elétricas aletadas, com dissipação máxima
de 5 Watts por cm2, ligadas em triângulo equilibrado, através de fiação
revestida com material incombustível (porcelana, fibra de vidro, amianto ou
outro).

19.15.2 A circulação de água quente será forçada, com "by-pass" na
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bomba, para permitir como alternativa circulação natural (termossifão).
19.15.3 As caldeiras (geradores de água quente) utilizarão óleo diesel,

preferencialmente, como combustível, admitindo-se, em casos especiais, a
utilização de combustíveis sólidos, mediante análise técnico-econômica.

19.15.4 Nas caldeiras a óleo, utilizar queimadores que dispensem
chama piloto, valendo-se de eletrodos para início da combustão, com sensor
ótico de chama acoplado a temporizador que bloqueie a injeção de
combustível no caso de falha de partida da combustão.

 I. 
19.16. ELEMENTOS GENÉRICOS - QUADROS ELÉTRICOS E

INTERLIGAÇÕES:

19.16.1 Atender às prescrições contidas na NBR 5410.
19.16.2 Para interligação dos pontos de força aos equipamentos

(encargo do instalador) será previsto um quadro elétrico no interior das
casas de máquinas, dotado internamente de seccionamento geral com
proteção, bem como dispositivos para seccionamento e proteção dos
circuitos parciais, interligados através de barramentos de cobre. Cada
condicionador existente na casa de máquinas será alimentado por um
circuito parcial.

19.16.3 Será previsto um eletroduto independente para passagem da
fiação de intertravamento do sistema (torres, bombas, condensadores
remotos ou outros).

19.16.4 No tocante aos quadros elétricos de comando e proteção de
torres, bombas e unidades resfriadoras de líquido, caberá ao projetista de ar
condicionado fornecer o diagrama de comando e força, contendo a lógica e
seqüência de funcionamento das proteções e intertravamentos do sistema,
bem como instrumentos fixos de leitura porventura requeridos.

19.16.5 Poderá o Setor de Engenharia responsável pelo projeto, a seu
juízo, delegar ao projetista a responsabilidade da seleção e
dimensionamento dos componentes do referido quadro.

19.17. ELEMENTOS GENÉRICOS – ATERRAMENTO:

19.17.1 Serão aterrados as carcaças das máquinas, equipamentos,
quadros elétricos e dutos de distribuição de ar.

19.18. ELEMENTOS ESPECÍFICOS:

19.18.1 Serão indicados no projeto os seguintes dados:

Pressões:

I - pressão barométrica (atmosférica) correspondente à altitude do local da
instalação;
II - pressão estática e altura manométrica.

Temperaturas:

I - ar interno e externo (BS/BU);
II - ar, entrada e saída da serpentina (BS/BU);
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III - água de condensação, entrada e saída da torre;
IV - água gelada, entrada e aída da unidade resfriadora de líquido;
V - água quente, entrada e saída do aquecedor.

Vazões de Ar:

I - das serpentinas (evaporadores) condensadores;
II - das torres;
III - dos dutos e difusores;
IV - das tomadas de ar exterior.

Vazões de Água:

I - do evaporador (unidades resfriadoras de líquido);
II - das serpentinas dos climatizadores;
III - das bombas (condensação e água gelada);
IV - dos condensadores (unidade resfriadora de líquido e unidade de
expansão direta);
V - das torres.

Diversos:

I - taxa de ocupação;
II - taxa de iluminação;
III - taxa de renovação de ar exterior e infiltração;
IV - rotação de ventiladores.

19.18.2 Quadro Resumo - O projetista fornecerá quadro resumo dos
cálculos de carga térmica, discriminando, por ambiente:

I - calor sensível (interno e externo);
II - calor latente (interno e externo);
III - calor total;
IV - vazões de ar exterior;
V - vazões de insuflamento.

19.18.3 Características dos Equipamentos:

I - Para cada equipamento previsto no projeto, constará, no mínimo, o tipo,
modelo, capacidade nominal, identificação da unidade de acordo com o
fluxograma do sistema, fabricante, tensão, número de fases, freqüência e
potência, não excluindo similares de outros fabricantes, desde que
atendendo aos demais elementos específicos do projeto.

19.18.4 Serão apresentados pelo projetista os seguintes elementos,
dentre outros:

• Delineamento do projeto em todos os pavimentos;
• Cargas térmicas;
• Vazões:

I - água;
II - ar de insuflamento e retorno;
III - ar exterior (observando a taxa mínima de 27 m3 por hora por
pessoa, conforme prescrito na portaria n. 3523/GM, de 28.08.98, do
Ministério da Saúde);

• Rede de dutos (unifilar);
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• Previsão de pontos de forca;
• Ralos;
• Prumadas de circulação de água;
• Soluções adotadas;
• Proposições de melhorias ou aperfeiçoamento.

19.19. SISTEMA – ACESSÓRIOS:

19.19.1 Prever, no mínimo, os seguintes acessórios para o sistema:

• Ponto de 1/2 polegada para instalação de manômetro  na  tubulação de
água,à entrada e à saída do equipamento;

• Ponto de 1/2 polegada para instalação de termômetro na tubulação de
água, à entrada e à saída do equipamento;

• Ponto de 1/2 polegada para instalação de medidor de vazão na
tubulação de água, à saída do equipamento;

• Isolamento térmico nas linhas de refrigerante líquido, expostas à
insolação direta ou passando por locais com temperatura elevada
(condensadores remotos);

• Filtro "Y" na tubulação de sucção de bombas, com elemento filtrante em
chapa de aço inox perfurada, sendo:

I - diâmetros de 3/4 polegada a 1 1/2 polegadas - furos de 0,8 mm
(mesh 20);
II - diâmetros de 2 polegadas a 10 polegadas - furos de 1,2 mm (mesh
16).

• Caso o sistema não disponha do NPSH, a localização do filtro "Y" deverá
ser na descarga da bomba;

• Válvula globo na tubulação de água, à saída dos equipamentos, para
diâmetros até 4 polegadas;

• Válvula gaveta na tubulação de água, à entrada e à saída dos
equipamentos, para diâmetros até 4 polegadas;

• Para diâmetros acima de 4 polegadas, utilizar válvula borboleta do tipo
(wafer) com trava de encaixe para fixação em posições intermediárias.

19.20. SISTEMA - PROTEÇÕES E INTERTRAVAMENTOS:

19.20.1 Prever, no mínimo, as seguintes proteções para o sistema:

• Sensor de nível, para bacia da torre, tanque de
expansão e recipiente contendo água para umidificação;

• Chave de fluxo de água de condensação, gelada e
aquecimento, à saída dos equipamentos;

• No caso de unidades condicionadoras de expansão
direta, prever apenas uma chave de fluxo, na descarga geral, junto às
bombas;

• Chave de fluxo de ar em dutos com resistências
elétricas;

• Termostato limite de segurança em dutos com
resistências elétricas;
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• Sensor de temperatura, instalado na bacia ou na
tubulação de saída da torre, de simples ou múltiplos estágios.

• Será impedido o funcionamento:
- Das bombas de água de condensação, no caso

de nível baixo de água na bacia da torre;
- Das bombas de água gelada, no caso de nível

baixo de água no tanque de expansão;
- Das resistências de imersão, no caso de nível

baixo de água para umidificação;
- Das resistências de aquecimento e reaquecimento

(instaladas em dutos), quando ocorrer:
I - não funcionamento do motor evaporador e serpentina;
II - falta de fluxo de ar;
III - atuação do termostato limite de segurança.

- Das unidades resfriadoras de líquido, na falta de:
I - funcionamento das bombas de água de condensação;
II - fluxo de água de condensação;
III - funcionamento das bombas de água gelada;
IV - fluxo de água gelada.

- Dos compressores das unidades condicionadoras
de expansão direta, na falta de:

I - funcionamento das bombas de água de condensação;
II - fluxo de água de condensação.

19.21. SISTEMA – CONTROLES:

19.21.1 Deverá ser adotado, preferencialmente, controles elétricos ou
eletrônicos.

19.21.2 Com relação à forma de atuação, serão do tipo "on-off" ou
proporcionais.

19.21.3 Os controles proporcionais serão controles proporcionais +
integrais ou proporcionais + integrais + derivativos, considerando-se critérios
de precisão e controle de energia.

19.21.4 Os sensores serão instalados, preferencialmente, nos
ambientes.

19.22. EQUIPAMENTOS - TORRES DE ARREFECIMENTO:

19.22.1 O projeto e localização levarão em conta a direção
predominante dos ventos, a isolação de vibrações para a estrutura do
edifício, bem como a interferência com o ambiente externo.

19.22.2 Indicar, ainda, a localização e diâmetro do ponto de água
(válvula gaveta) e drenos (ralo) para operacionalização das torres,
prevendo, inclusive, estrutura para acesso aos motores e ventiladores.

19.22.3 Serão fornecidas com filtro de tela de aço inoxidável na saída
para sucção das bombas.

19.23. EQUIPAMENTOS – BOMBAS:
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19.23.1 O conjunto moto-bomba será montado sobre base rígida com
tratamento anti-vibratório.

19.23.2 O motor elétrico será, no máximo, para 1800 rpm.
19.23.3 Será prevista a instalação de bomba reserva.
19.23.4 Caso o porte do sistema justifique, prever conversores

estáticos de freqüência para variar a rotação dos motores das bombas, de
acordo com a oscilação de carga térmica.

19.24. EQUIPAMENTOS – CONDENSADORES:

19.24.1 Serão aceitos condensadores a ar ou água, sendo, neste caso,
o do tipo "casco e tubo", com válvula de alívio ou plug fusível contra
pressões excessivas no casco.

19.24.2 Para instalações sujeitas a grandes variações de temperatura
externa, deverá ser previsto dispositivo para regulagem de vazão do agente
de condensação.

19.24.3 Os condensadores a ar instalados em regiões marítimas ou
industriais serão do tipo com aletas em cobre ou com aletas em alumínio,
protegidas por sistema anti-corrosivo aplicado em fabrica.

19.25. EQUIPAMENTOS - UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO:

19.25.1 Possuirão circuitos frigorígenos independentes, modulação de
capacidade, termostato de anticongelamento, partida seqüencial, dispositivo
de antireciclagem e válvula solenóide "pump down".

20. TIPO: Projeto de instalações de transporte vert ical

20.1. DEFINIÇÃO:

20.1.1 Para efeito desta especificação, são considerados
equipamentos de transporte vertical os elevadores de passageiros e as
plataformas de elevação.

20.2. PROJETO:

20.2.1 O projeto, aqui considerado apenas como “especificação”
(memorial descritivo) e “orçamento” (quantitativo de materiais e valores),
possuirá nível de execução, ao invés de ser projeto orientativo.

20.2.2 O projeto deverá manter perfeito entrosamento com os demais
projetos da edificação, de forma a evitarem-se interferências na fase de
obra.

20.2.3 O projetista terá que refazer, total ou parcial, os serviços
considerados pelo Setor de Engenharia responsável pelo projeto como
incompletos ou em desacordo com as condições fixadas nesta norma ou
através de reuniões com os demais projetistas.

20.2.4 Deverá ser dada especial atenção para o integral cumprimento



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

das instruções, com especial ênfase para a padronização de equipamentos.
20.2.5 O memorial descritivo conterá especificações técnicas

impressas em papel tamanho A4. Deverá ser seguido o padrão de
formatação de texto a ser fornecido pelo Arquiteto contratado, que
coordenará todos os projetos.

20.2.6 Na parte descritiva constará a relação de serviços
complementares a cargo do instalador, bem como aqueles a cargo de
terceiros.

20.2.7 O projetista fornecerá, ainda, listagem discriminada e precisa
dos quantitativos de materiais utilizados, bem como valores de material e
mão de obra, elaborados em planilha excel, também em folhas de formato
A-4.

20.2.8 O projetista deverá informar no corpo da especificação que a
caixa (estrutura) que dará suporte à instalação do sistema de elevação e
transporte será executada por empresa da área civil (construtora) vencedora
de processo licitatório específico e que obedecerá ao projeto estrutural,
elaborado por projetista de estruturas.

20.2.9 O projetista deverá anexar ao projeto do sistema de elevação e
transporte os desenhos do projeto estrutural, de forma que a
fornecedora/instaladora do elevador possa tomar ciência das características
da estrutura, bem como conhecer em detalhes a caixa corrida para a sua
instalação.

20.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

20.3.1 Competirá, ainda, ao projetista:

• Responder consultas do Setor de Engenharia
responsável pelo projeto acerca de assuntos de sua responsabilidade;

• Manter os contatos necessários com os demais
projetistas (arquitetura, estrutura, instalações elétricas, de ar
condicionado e hidrossanitárias), cientificando ao Setor de Engenharia
responsável pelo projeto com a devida antecedência sobre quaisquer
alterações que se tornem imprescindíveis;

• Prestar assessoria para solucionar eventuais problemas
encontrados durante a execução da obra.

20.4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART:

20.4.1 O autor do projeto providenciará a anotação de
responsabilidade técnica junto ao CREA, fornecendo duas vias ao Setor de
Engenharia responsável pelo projeto.

20.5. ESCOLHA DO SISTEMA:

20.5.1 O sistema adotado (elevador de passageiros e/ou plataforma
de elevação) e suas características técnicas serão definidos pelo Setor de
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Engenharia do Banco do Brasil responsável pelo projeto.

20.6. NORMAS:

� NBR NM 207 – Elevadores elétricos de passageiros –
Requisitos de segurança para construção e instalação;

� NBR NM 313 – Elevadores de passageiros – Requisitos de
segurança para construção e instalação – Requisitos particulares para
acessibilidade de pessoas, incluindo pessoas com deficiência;

� NBR 15.655-1 - Plataformas de elevação motorizadas para
pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões
e operação funcional – Parte 1: Plataforma de elevação vertical (ISSO 9386-
1, MOD);

� NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
� CADERNO GERAL DE ENCARGOS DO BANCO DO BRASIL

– Capítulos E-ITV.01 e P-25.ITV.01.

20.7. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

20.7.1 A instalação de elevadores de passageiros e de plataformas
de elevação obedecerão ao disposto nas normas da ABNT, às exigências
da E-ITV.01, do CADERNO GERAL DE ENCARGOS do Banco do Brasil e
às prescrições legais exigíveis pelos órgãos locais.

20.7.2 As características de acionamento, velocidade, número de
paradas, número de cabinas e capacidade de carga, definidas pelo Setor de
Engenharia responsável pelo projeto não poderão ser modificadas sem
expressa autorização daquele Setor.

20.7.3 O projeto (especificação) deverá conter determinação ao
instalador de que o mesmo deverá atender às disposições relacionadas a
seguir:

• Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e
supervisão técnica necessárias à instalação bem como colocação em
funcionamento e regulagem dos equipamentos;

• Fornecimento dos detalhes de serviços que, embora eventualmente
executados por terceiros, sejam pertinentes à instalação;

• Deslocamento horizontal e vertical, dentro e fora da obra, de todos os
componentes das instalações;

• Fornecimento dos equipamentos embalados de fábrica, sobre base
especial para transporte (compatível como peso e o volume da carga),
conforme especificações de projeto e E-ITV.01 correspondente, novos e
em perfeitas condições;

• Localização final dos equipamentos, procurando facilitar a eventual
necessidade de transporte (entrada e saída) de cada unidade e
observando, também, os afastamentos periféricos mínimos
recomendados pelos fabricantes para fins de manutenção;

• Todas as precauções e medidas de segurança visando a proteção
material e operacional dos equipamentos, desde seu fornecimento,
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durante a instalação e até a entrega definitiva do sistema;

• Atendimento à FISCALIZAÇÃO quando necessária vistoria dos
equipamentos fornecidos, bem como providência a seu cargo, ensaios de
funcionamento com o objetivo de se aferir o atendimento às
especificações. Igual procedimento deverá ser dispensado aos serviços
executados "em campo” pelo instalador, tais como montagem de guias,
contrapesos, quadros, polias, tubulações e interligações elétricas, etc;

20.8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

20.8.1 ELEVADORES DE PASSAGEIROS:

20.8.1.1 Os elevadores serão fornecidos completos,
incluindo todos os elementos a  acessórios exigidos nas NBR NM
207 e NBR NM 313.

20.8.1.2 O acionamento dos elevadores será por
corrente alternada, com controle eletrônico de velocidade –
tecnologia de controle da variação de tensão e freqüência – VVVF.

20.8.1.3 As máquinas e equipamentos terão fator de
potência >= 0,92.

20.8.1.4 Os quadros de comandos deverão ser
eletrônicos e com tecnologia atual, da última geração existente no
mercado.

20.8.1.5 O sistema de controle deverá ser de alta
performance, que utiliza a tecnologia de controle de variação de
tensão e freqüência – VVVF, que integra e controla
automaticamente todos os elementos de operação.

20.8.1.6 O sistema de controle deverá incluir os
últimos avanços tecnológicos em controle por microprocessadores e
circuitos de estado sólido, coordenando as operações do elevador.

20.8.1.7 O sistema de controle deverá conter, no
mínimo, também: proteção contra inversão de fases; relé térmico;
ajuste automático de tempos de operação de portas; sistema de
proteção contra sobrecarga no motor do operador de portas; e
sistema de retorno automático.

20.8.1.8 O nivelamento da cabina em relação ao
pavimento será automático e não deverá exceder a 10 mm, com
carga total.

20.8.1.9 As portas de pavimento e de cabina serão do
tipo corrediça horizontal, com abertura lateral (definida no projeto).

20.8.1.10 A porta de cabina será acionada por um
operador elétrico, sendo que tanto a abertura quanto o fechamento
serão automáticos. A porta de pavimento será aberta e fechada
simultaneamente com a da cabina.

20.8.1.11 Os dispositivos de operação e sinalização
instalados nos elevadores deverão atender à padronização da
ABNT. Serão exigidos, no mínimo os seguintes dispositivos:

� botoeira de pavimento em cada parada – conforme item 5.4.1 da
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Norma NBR NM 313;
� botoeira de cabina – conforme item 5.4.2 da Norma NBR NM

313;
� sinalização de pavimento – conforme item 5.4.3 da NBR NM

313;
� sinalização de cabina – conforme item 5.4.4 da NBR NM 313;
� dispositivos de alarme – conforme item 5.4.4.3 da NBR NM 313;
� intercomunicador de emergência (interfone) entre a cabina e

portaria;
� iluminação de emergência no interior da cabina.

20.8.1.12 A instalação de transporte vertical será dotada
de sistema de emergência que possibilite o tráfego automático do
carro ao pavimento térreo, sem paradas, só permitindo nova
operação através de comando manual exclusivo (clave bombeiro).

20.8.2 CAIXA / POÇO:

20.8.2.1 São os recintos destinados a abrigar os
equipamentos componentes dos sistemas da instalação de
transporte vertical.

20.8.2.2 A caixa e o poço terão as dimensões
especificadas no projeto arquitetônico, devendo ser observadas
todas as recomendações das normas NBR NM 207, especialmente
no que se refere a acessos, materiais, iluminação, ventilação,
isolamento térmico, resistência ao fogo. resistência mecânica e
propriedades dos pisos.

20.8.2.3 A ventilação da caixa será objeto de especial
atenção, adotando-se o sistema de ventilação natural cruzada ou
ventilação mecânica, de modo a assegurar que a temperatura se
mantenha inferior a 40°C. As aberturas para ventila ção da caixa
serão executadas na sua parte superior (de forma cruzada),
devendo o INSTALADOR orientar-se pelas exigências do
fornecedor do equipamento a ser instalado. No caso de ventilação
mecânica, a abertura de tomada de ar deverá ser dotada de filtros
de ar.

20.8.2.4 O equipamento será instalado somente
quando concluídos os serviços de concreto e alvenaria revestida da
caixa.

20.8.2.5 A localização definitiva das luminárias da
caixa e do poço só será definida junto ao FISCAL da obra, quando
da conclusão da instalação de todo o sistema, a fim de que se
busque o melhor posicionamento possível para iluminação dos
equipamentos e quadros instalados e seus acessos de
manutenção.

20.8.3 INSONORIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE VIBRAÇÕES:
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20.8.3.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.3.1.1 Caberá ao instalador prever e tomar as precauções e medidas

necessárias para absorção ou isolamento de ruídos
incômodos e para amortecimento de vibrações infra-sonoras
nocivas, originadas pelo funcionamento de instalações e
equipamentos montados;

20.8.3.1.2 Deverão serão objeto de particular estudo e eficaz correção
as seguintes fontes eventuais de produção e transmissão à
distância da vibração, ruídos aéreos ou de impactos:

• caixas de elevadores;
• carro;
• contrapeso; e
• guias.

20.8.3.1.3 O instalador deverá apresentar especificações detalhadas do
tipo de isolamento a ser por ele executado nos locais referidos
no item precedente, bem como em todos os demais locais
que exijam tratamento e cuidados análogos, atentando às
normas pertinentes.

20.8.3.1.4 Qualquer que seja o tipo de isolamento antivibrátil ou anti-
ruído a ser adotado pelo instalador, sua execução só poderá
ocorrer após a aprovação do Fiscal da obra.

20.8.4 PROJETO DE EXECUÇÃO:

20.8.4.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.4.1.1 O instalador deverá apresentar previamente ao fiscal da obra,

o projeto executivo de todo o sistema de transporte vertical,
integrado, sem interferências com os demais sistemas do
prédio, definindo:

• marcas, modelos,
materiais e suas características técnicas, dimensões e
pesos;

• dimensionamento
localização das bases dos equipamentos;

• encaminhamento e
sustentação das guias, contrapeso, polias, tubulações
de força e comando (chamada, seleção, despacho),
etc.;

• detalhes de aberturas
para passagem dos elementos referidos no item
anterior, montagem dos amortecedores ou outros;

• detalhes de
montagem e posicionamento de marcos, batentes,
caixas de botoeiras, ganchos, soleiras, etc.;

• diagrama de forças e
esquemas de comando e sinalização, com
discriminação dos materiais, modelos e capacidade;
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20.8.4.1.2 A aposição ou não do "de acordo", com ou sem ressalvas, no
projeto de execução, após a apreciação do mesmo por parte
do Fiscal da obra, não eximirá o instalador de suas
responsabilidades técnicas e civis, nem tampouco alterará
sua obrigação de cumprimento, na íntegra, do previsto no
contrato quanto ao fornecimento dos equipamentos e
materiais e quanto à execução de todos os serviços da
instalação completa.

20.8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

20.8.5.1 O Projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.5.1.1 Caberão, ainda, ao instalador os seguintes serviços
complementares de instalação de elevadores:

• instalação de força e
luz para alimentação da instalação até os pontos
indicados no desenho do projeto;

• preparo dos
passadiços, de acordo com regulamentos locais e
projeto estrutural;

• preparo e acabamento
das paredes para frentes e entradas;

• construção de apoios
necessários para a fixação dos grampos das guias das
cabinas e contrapesos;

• execução de todos os
revestimentos, pinturas e retoques nas torres, poços e
passadiços;

• execução dos
trabalhos de alvenaria e quaisquer alterações que sejam
necessárias nos andares e paredes;

• obtenção das licenças
das autoridades competentes, para funcionamento dos
elevadores;

• execução dos
batentes e guarnições das portas dos pavimentos;

20.8.6 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE GARANTIA:

20.8.6.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.6.1.1 O instalador fornecerá ao fiscal da obra o "Certificado de

Aprovação da Instalação", expedido pelo órgão oficial
especializado que jurisdicione a localidade em que se situe a
obra em apreço.

20.8.6.1.2 O instalador também fornecerá ao Fiscal da obra, um
"Certificado de Garantia" de que todos os materiais e mão-de-
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obra empregados são de primeira qualidade, bem como
compromisso de correção de todos os defeitos não
decorrentes do uso normal da instalação e dos equipamentos
que porventura sobrevenham durante o prazo de 01 (um) ano,
a contar da data do recebimento provisório, conforme Edital
de Licitação.

20.8.7 MANUTENÇÃO GRATUITA:

20.8.7.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.7.1.1 Juntamente com o(s) certificado(s) referido(s) no item

precedente, o instalador apresentará um "Compromisso de
Manutenção Gratuita", pelo qual se obrigará a prestar, através
da contratante da instalação de elevadores e durante o prazo
de 01 (UM) ano, a contar do recebimento provisório, a
seguinte assistência:

• exames periódicos
da instalação, por técnico habilitado, prevendo-se o
mínimo de 1 visita mensal;

• ajustes e
regulagens porventura necessários;

• lubrificação e
limpeza;

• fornecimento e
colocação de peças e acessórios para manter o
equipamento em perfeitas condições de operação;

• atendimento de
chamadas requeridas em razão de defeitos ou
embaraços ocorridos na instalação.

20.8.8 PROTEÇÃO, VERIFICAÇÃO, ENSAIOS E PROVAS:

20.8.8.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.8.1.1 Desde o inicio do fornecimento, durante a montagem do

equipamento e instalação, até a sua entrega definitiva, serão
tomadas toda as precauções e medidas aconselháveis para
proteção de seus diversos elementos e órgãos.

20.8.8.1.2 Os equipamentos serão submetidos à cuidadosa limpeza de
todos os elementos, com repolimento das peças e órgãos que
careçam desse repasse.

20.8.8.1.3 O Fiscal da obra poderá exigir a realização de todos os
ensaios previstos nas normas pertinentes.

20.8.9 ELEMENTOS GENÉRICOS - PORTAS DE PAVIMENTO:

20.8.9.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.9.1.1 As portas de pavimento serão confeccionadas em estrutura
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metálica e revestidas em aço inoxidável escovado.
20.8.9.1.2 As portas de pavimento deverão possuir um sistema de

proteção eletrônico, que atua de modo a iniciar
automaticamente a reabertura da porta caso ela bata (ou
esteja na iminência de bater) contra uma pessoa que esteja
na entrada durante o movimento de fechamento. Esse
sistema de proteção caracteriza-se por duas “réguas de
segurança”, emissora/receptora de uma cortina (malha) de
feixes infravermelhos. Se um feixe for interrompido, o sistema
reabre a porta instantaneamente. Este dispositivo de proteção
poderá ser o da porta da cabina, desde que este comande as
duas portas ao mesmo tempo.

20.8.9.1.3 Cada porta de pavimento deverá ser provida de um
dispositivo elétrico para confirmar a posição fechada, de
acordo com o estabelecido no item 14.1.2 da NBR NM 207,
de modo que estejam garantidas as condições de proteção
contra acidentes com o usuário.

20.8.9.1.4 Em cada pavimento deverá ser instalada uma placa face que
comportará os botões de chamada (botoeiras de pavimento).
As placas faces terão tamanhos adequados às quantidades
de componentes à elas previstas, e serão fabricadas em aço
inoxidável escovado. A placa face, bem como os botões de
chamada, deverão ser construídos atendendo por completo o
que determina a NBR NM 313.

20.8.9.1.5 Em todos os pavimentos o sistema de tipo botão de pressão
deverá atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 2 para
“botoeiras de pavimento”, da NBR NM 313.

20.8.9.1.6 Deverá ser implementado, em todos os pavimentos, um
sistema, que informe, através de um sinal audível (gongo
eletrônico) a chegada da cabina, conforme determina o item
5.4.3 da NBR NM 313.

20.8.10 ELEMENTOS GENÉRICOS – CABINA:

20.8.10.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.10.1.1 A cabina será construída através de estrutura metálica e

revestida em aço inoxidável escovado.
20.8.10.1.2 A cabina deverá dispor de iluminação elétrica

permanente, assegurando uma intensidade de pelo menos 50
lux ao nível do piso e nos dispositivos de controle, conforme
item 8.16, da NBR NM 207.

20.8.10.1.3 Deverá ser instalada uma fonte de emergência,
automaticamente recarregável, a qual deve ser capaz de
alimentar pelo menos duas lâmpadas de igual potência por
uma hora, no mínimo, de forma a assegurar um iluminamento
mínimo de 02 lux, medido em qualquer ponto da botoeira da
cabina. Estas lâmpadas devem ser ativadas imediatamente e
automaticamente por falha do fornecimento normal de
energia.

20.8.10.1.4 Deverão ser instalados, no interior da cabina, corrimãos,
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localizados nos painéis laterais e no de fundo, devendo
atender aos requisitos do item 5.3.2.1, da NBR NM 313.

20.8.10.1.5 Deverá ser instalado no interior da cabina um espelho de
parede com dimensões que permitam ao usuário de cadeira
de rodas observar obstáculos, quando mover-se para trás ao
sair do elevador. Deverão ser adotadas medidas para evitar
criação de confusão óptica para usuários deficientes visuais.

20.8.10.1.6 A cabina deverá dispor de ventilador, conforme item
8.15, da NBR NM 207.

20.8.10.1.7 A cabina deverá dispor de rodapés e de piso em
“granito”.

20.8.10.1.8 Deverá ser previsto para o elevador, “célula de carga”,
de modo a garantir a segurança do equipamento quando com
excesso de peso.

20.8.10.1.9 Deverão ser previstos no topo da cabina, além da Caixa
de Inspeção, equipamentos e comandos para uso da equipe
de manutenção, conforme estabelecido no item 8.14, da NBR
NM 207 (dispositivos de controle, dispositivos de parada, e
tomada elétrica).

20.8.11 ELEMENTOS GENÉRICOS – PORTA DE CABINA:

20.8.11.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.11.1.1 A porta de cabina será confeccionada em estrutura

metálica e revestida em aço inoxidável escovado.
20.8.11.1.2 A porta de cabina deverá possuir um sistema de

proteção eletrônico, que atua de modo a iniciar
automaticamente a reabertura da porta caso ela bata (ou
esteja na iminência de bater) contra uma pessoa que esteja
na entrada durante o movimento de fechamento. Esse
sistema de proteção caracteriza-se por duas “réguas de
segurança”, emissora/receptora de uma cortina (malha) de
feixes infravermelhos. Se um feixe for interrompido, o sistema
reabre a porta instantaneamente. Este dispositivo de proteção
poderá ser o da porta de pavimento, desde que este comande
as duas portas ao mesmo tempo.

20.8.12 ELEMENTOS GENÉRICOS – PAINEL DE OPERAÇÃO DE
CABINA:

20.8.12.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.12.1.1 Na cabina deverá ser instalado um painel em aço

inoxidável (placa face), em tamanho integral, do piso ao teto,
que acomodará a placa face em aço inoxidável com
acabamento escovado.

20.8.12.1.2 A placa face conterá os diversos botões de acionamento
e segurança, e terá tamanho adequado à quantidade de
componentes a ela prevista.
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20.8.12.1.3 Os botões usados para operação do elevador deverão
atender aos requisitos do item 5.4.1 e 5.4.2, da NBR NM 313.

20.8.12.1.4 Um indicador de posição deverá ser instalado na cabina,
dentro ou acima da botoeira. As características desse
indicador devem atender o que determina o item 5.4.3 da
NBR NM 313.

20.8.12.1.5 Um indicador de movimento (scroll), também deverá ser
instalado. Esses indicadores deverão ser luminosos e digitais.
Esses indicadores indicam o sentido do elevador durante o
percurso.

20.8.12.1.6 Deverá ser instalado sistema digital de comunicação no
interior da cabina, de modo a informar a posição da mesma,
quando a cabina pára. O sinal audível deverá ter um nível
sonoro que atenda ao estabelecido pelo item 5.4.4.2, da NBR
NM 313.

20.8.12.1.7 Deverá ser instalado no interior da cabina, um
intercomunicador viva-voz.

20.8.12.1.8 Deverá ser instalado um dispositivo de alarme, conforme
item 5.4.4.3 da NBR NM 313.

20.8.13 ELEMENTOS GENÉRICOS – MÁQUINAS/MOTORES:

20.8.13.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.13.1.1 A máquina de tração será VVVF

atuando com motor de corrente alternada ACVF.
20.8.13.1.2 O motor de tração deverá operar em corrente alternada

e possuir controle de variação de freqüência (motor ACVF).

20.8.14 ELEMENTOS GENÉRICOS – OPERADORES DE PORTAS:

20.8.14.1 O projeto (especificação) deverá registrar que
os operadores de portas e seus mecanismos atuarão em freqüência
variável e permitir a abertura e fechamento das portas de forma
rápida, silenciosa e segura.

20.8.15 ELEMENTOS GENÉRICOS – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
DE CONTROLE ELETRÔNICO

20.8.15.1 O projeto (especificação) deverá registrar que:
20.8.15.1.1 O controle eletrônico do elevador deverá ser um sistema

de alta “performance”, que utilize tecnologia de controle de
variação de tenção e freqüência, que integre e controle
automaticamente todos os elementos de operação; O sistema
de controle, deverá incluir tecnologia mais avançada em
controle por microprocessadores e circuitos de estado sólido,
coordenando as operações de cada elevador, eliminando
movimentos perdidos, acelerando o atendimento à chamadas
e aumentando efetivamente a capacidade de transporte
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durante o seu funcionamento.
20.8.15.1.2 Todo o cabeamento elétrico (fiação) deverá atender ao

estabelecido no item 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, da
norma NBR NM 207.

20.8.16 ELEMENTOS GENÉRICOS – PROTEÇÕES

20.8.16.1.1 O sistema de controle eletrônico do elevador deverá ser
protegido contra falhas elétricas, devendo conter, no mínimo,
proteção contra inversão de fases, relé térmico, ajuste
automático de tempos de operação de portas, sistema de
proteção contra sobrecarga no motor do operador de portas e
sistema de retorno automático.

20.8.16.1.2 O motor deverá ser protegido contra sobrecargas e
curto-circuito, conforme determina o item 13.3 da norma NBR
NM 207.

20.8.16.1.3 Todos os dispositivos e sistemas de proteção a serem
implementados deverão atender aos requisitos do item 14
PROTEÇÃO CONTRA FALHAS ELÉTRICAS, CONTROLES,
PRIORIDADES, da norma NBR NM 207.

20.8.17 ELEMENTOS GENÉRICOS – ACESSIBILIDADE:

20.8.17.1 O projeto (especificação) deverá registrar que
o elevador deverá ser completamente adequado à norma NBR NM
313, que trata dos requisitos particulares para acessibilidade em
elevadores elétricos.

20.8.18 PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO:

20.8.18.1 São consideradas plataformas de elevação,
os equipamentos destinados ao transporte de pessoas portadoras
de necessidades especiais, construídas em conformidade com a
norma ABNT NBR 15655-1/09 - Plataformas de elevação
motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos
para segurança, dimensões e operação funcional – Parte 1:
Plataformas de elevação vertical (ISO 9386-1, MOD).

20.8.18.2 As Plataformas de elevação são dispositivos
(equipamentos) permanentemente instalados para servir níveis fixos
de pavimentos, compreendendo uma plataforma guiada cujas
dimensões e forma de construção que permitem o acesso de
pessoas portadoras de necessidades especiais, com ou sem
cadeira de rodas.

20.8.18.3 As Plataformas de elevação serão fornecidas
completas, incluindo todos os elementos e acessórios exigidos na
NBR 15655-1/09 – Plataformas de elevação motorizadas para
pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança,
dimensões e operação funcional – Parte 1: Plataforma de elevação
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vertical (ISSO 9386-1, MOD).
20.8.18.4 Os componentes das plataformas de elevação

devem ser de construção adequada tanto mecânica como
eletricamente, usando materiais livres de defeitos óbvios e que
sejam de resistência e qualidade adequadas.

20.8.18.5 Deve ser levada em conta, também, a
necessidade de proteção contra os efeitos de corrosão.

20.8.18.6 A propagação de ruídos e vibrações para
quaisquer paredes das redondezas e outras estruturas de
sustentação deve ser minimizada.

20.8.18.7 As plataformas de elevação devem ser
projetadas, construídas e instaladas de forma que os acessos aos
componentes que exijam inspeção periódica, ensaio, manutenção
ou reparo, sejam fáceis.

20.8.18.8 Os materiais usados na construção da
plataforma de elevação não podem favorecer a combustão nem
devem ser perigosos através de sua natureza tóxica e quantidade
de gás e fumaça que podem ser gerados em uma situação de
incêndio. Componentes plásticos e isolação de fiação elétrica
devem ser retardantes à chama e auto-extingüíveis.

20.8.18.9 A velocidade nominal da plataforma de
elevação na direção do percurso deve ser menor ou igual a 0,15
m/s (09 m/min).

20.8.18.10 As plataformas de elevação de percurso
vertical deverão ser utilizadas para vencer desníveis de até 2,00
metros, com percurso aberto e fechamento lateral de cabina de
1,10 metros, a partir do piso da plataforma. Nos casos em que o
percurso estiver próximo a elementos de risco, como vigas, a
cabina deverá ser fechada.

20.8.18.11 Para vencer percursos de até 9,00 metros,
deverá ser utilizada cabina fechada.

20.8.18.12 A carga nominal deve ser não inferior a
250 kg. O projeto da plataforma deve ser baseado em uma carga
não inferior a 210 kg/m2 da área livre do piso.

20.8.18.13 O coeficiente de segurança para todas as
partes do equipamento deve ser maior ou igual a 1,6, com base
na resistência à deformação e na máxima carga dinâmica.

20.8.18.14 A plataforma de elevação deverá ser
projetada de modo a incorporar proteção para minimizar o risco
nas seguintes situações de perigo:
• corte, esmagamento,

aprisionamento ou escoriação;
• emaranhamento;
• queda ou tropeço;
• choque físico e impacto;
• choque elétrico;
• fogo, atribuível ao uso da plataforma

de elevação.

20.8.18.15 Os componentes elétricos e mecânicos
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devem ser protegidos contra os efeitos prejudiciais e perigosos de
influências externas encontradas na área de instalação prevista,
por exemplo:
• entrada de água e corpos sólidos;
• defeitos da umidade, temperatura,

corrosão, poluição atmosférica, radiação solar, etc.;
• ações da fauna e flora.

20.8.18.16 Componentes (por exemplo: engrenagens
e unidade de acionamento) devem ser protegidos até onde
possível para impedir riscos de danos físicos a pessoas. Onde
necessário, as proteções devem ser de material não perfurado. Os
painéis de acesso devem ser fixados por meios que exijam o uso
de uma ferramenta ou chave para a sua retirada.

20.8.18.17 As plataformas de elevação devem dispor
de informações, avisos e instruções de operação, afixados em
locais visíveis e de fácil compreensão, atendendo ao especificado
no item 13, da NBR 15655-1.

20.8.18.18 Na plataforma devem estar disponíveis as
informações mínimas indicadas abaixo:
• carga nominal, em quilogramas, e o

número máximo de pessoas que podem ser transportados;
• nome do fabricante, número de série

e ano de fabricação/instalação;
• função de todos os dispositivos;
• símbolo internacional de acesso; e
• demais informações nas áreas da

máquina e nos acessos.

20.8.19 PROJETO DE EXECUÇÃO:

20.8.18.19 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.18.19.1 O instalador
apresentará previamente ao Fiscal da obra o projeto
executivo de todo o sistema de transporte vertical,
integrado, sem interferências com os demais sistemas
do prédio, definindo:

• marcas, modelos, materiais e
suas características técnicas, dimensões e pesos;

• dimensionamento localização
das bases dos equipamentos;

• encaminhamento e
sustentação das guias, contrapeso, polias, tubulações de
força e comando (chamada, seleção, despacho), etc.;

• detalhes de aberturas para
passagem dos elementos referidos no item anterior,
montagem dos amortecedores ou outros;
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• detalhes de montagem e
posicionamento de marcos, batentes, caixas de botoeiras,
ganchos, soleiras, etc.;

• diagrama de forças e
esquemas de comando e sinalização, com discriminação
dos materiais, modelos e capacidade;

20.8.18.19.2 A aposição ou não do
"de acordo", com ou sem ressalvas, no projeto de
execução, após a apreciação do mesmo por parte do
Fiscal da obra, não eximirá o instalador de suas
responsabilidades técnicas e civis, nem tampouco
alterará sua obrigação de cumprimento, na íntegra, do
previsto no contrato quanto ao fornecimento dos
equipamentos e materiais e quanto à execução de todos
os serviços da instalação completa.

20.8.20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

20.8.20.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.20.2 Caberão, ainda, ao instalador os seguintes
serviços complementares de instalação de elevadores:
• instalação de força e luz para

alimentação da instalação até os pontos indicados no desenho
do projeto;

• preparo dos passadiços, de acordo
com regulamentos locais e projeto estrutural;

• preparo e acabamento das paredes
para frentes e entradas;

• construção de apoios necessários
para a fixação dos grampos das guias;

• execução de todos os
revestimentos, pinturas e retoques na alvenaria envolvida;

• execução dos trabalhos de alvenaria
e quaisquer alterações que sejam necessárias nos pavimentos
e paredes;

• obtenção das licenças das
autoridades competentes, para funcionamento das plataformas
de elevação.

20.8.21 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE GARANTIA

20.8.21.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.21.2 O instalador fornecerá ao fiscal da obra o
"Certificado de Aprovação da Instalação", expedido pelo órgão
oficial especializado que jurisdicione a localidade em que se situe
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a obra em apreço.
20.8.21.3 O instalador também fornecerá ao Fiscal

da obra um "Certificado de Garantia" de que todos os materiais e
mão-de-obra empregados são de primeira qualidade, bem como
compromisso de correção de todos os defeitos não decorrentes do
uso normal da instalação e dos equipamentos que porventura
sobrevenham durante o prazo de 01 (um) ano, a contar da data do
recebimento provisório, conforme Edital de Licitação.

20.8.22 MANUTENÇÃO GRATUITA

20.8.22.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.22.1.1 Juntamente com o(s) certificado(s) referido(s) no item
precedente, o instalador apresentará ao Fiscal da obra um
"Compromisso de Manutenção Gratuita", pelo qual se obrigará
a prestar, através da contratante da instalação de elevadores
e durante o prazo de 01 (um) ano, a contar do recebimento
provisório, a seguinte assistência:

• exames periódicos da
instalação, por técnico habilitado, prevendo-se o mínimo
de 1 visita mensal;

• ajustes e regulagens
porventura necessários;

• lubrificação e limpeza;
• fornecimento e

colocação de peças e acessórios para manter o
equipamento em perfeitas condições de operação; e

• atendimento de
chamadas requeridas em razão de defeitos ou
embaraços ocorridos na instalação.

20.8.23 ENSAIO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO:

20.8.23.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.23.1.1 Imediatamente após o término da instalação e antes da
colocação em operação, a plataforma de elevação deve ser
sujeita à inspeção e ensaios completos, por pessoa
qualificada, que seguirá as determinações do DOC B, da NBR
15655-1/09.

20.8.23.1.2 A plataforma de elevação deve ser sujeita a ensaios
elétricos e mecânicos, conforme determinação dos itens
11.1.3 e 11.1.4 da NBR 15655-1/09.

20.8.23.1.3 Deverão ser disponibilizados, juntamente com a entrega
da plataforma de elevação, o manual de operação, ensaios e
manutenção.



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

20.8.24 ELEMENTOS GENÉRICOS - DISPOSITIVOS PERACIONAIS

20.8.24.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.24.1.1 Dispositivos operacionais (botões de acionamento)
devem ser providos em cada acesso (pavimento) e na cabina
da plataforma.

20.8.24.1.2 Os dispositivos operacionais usados para controlar o
movimento da plataforma devem depender de pressão
contínua.

20.8.24.1.3 A plataforma de elevação deverá conter dispositivo de
operação do alarme de emergência. Este deverá estar
conectado a um sistema de alarme audível e reconhecível.

20.8.25 ELEMENTOS GENÉRICOS - COMPONENTES MECÂNICOS

20.8.25.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.25.1.1 Caso a plataforma de elevação necessite de inspeção e
manutenção por debaixo da mesma, seu acesso deve ser
garantido com segurança e, se necessário, essa garantia
deve ser obtida por meio de um dispositivo de bloqueio
mecânico.

20.8.25.1.2 As aberturas dando acesso à plataforma devem ser
providas de porta de pavimento.

20.8.25.1.3 Rampas devem existir em todas as bordas de acesso à
plataforma, que possuam degrau com altura maior que 15
mm. A construção dessas rampas deve atender ao que
determina o item 9.1.2.9 da NBR 15655-1/09.

20.8.25.1.4 Quando vidro é usado para a construção do fechamento
da caixa, portas corrediças horizontais ou portas de eixo
vertical, devem ser atendidas as condições determinadas nas
Tabelas 2, 3 ou 4, da NBR 15655-1/09.

20.8.25.1.5 De modo a impedir o rolamento de uma cadeira de rodas
para fora, a plataforma deverá conter, no lado do pavimento
mais baixo, uma proteção mecânica (abas) conforme
determinações do item 10.2.3.1, da NBR 15655-1/09.

20.8.25.1.6 A plataforma de elevação deverá, também, dispor de
barreira(s) que impeçam o rolamento de cadeira de rodas
quando em movimento. Sua construção deverá atender aos
requisitos do item 10.2.3.3, da NBR 15655-1/09.

20.8.26 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - ACESSOS

20.8.26.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.26.1.1 Os acessos à plataforma devem dispor de portas, de
largura livre mínima de 900 mm.
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20.8.26.1.2 A distância horizontal entre bordas da plataforma e o
fechamento ou entre plataforma e soleira do pavimento não
pode exceder 20 mm.

20.8.26.1.3 A plataforma poderá ter suas portas dispostas no sentido
oposto (180°) ou adjacente (90°); Obs: A posição da s portas
será definida seguindo o projeto arquitetônico/executivo.

20.8.26.1.4 No caso de plataforma com portas adjacentes, as
dimensões internas mínimas deverão ser de 1.100 x 1.400
mm.

20.8.26.1.5 No caso de plataforma com portas opostas, as
dimensões internas mínimas deverão ser de 900 x 1.400 mm.

20.8.27 CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS - SISTEMA DE
ACIONAMENTO

20.8.27.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.27.1.1 A plataforma de elevação deverá ter seu sistema de
acionamento atendido por porca e fuso.

20.8.27.1.2 O fuso acionador deve ser construído em metal com
adequada resistência ao impacto e ao desgaste.

20.8.27.1.3 A porca acionadora deve ser construída em metal
compatível com o do fuso, de modo a garantir condição
idêntica quanto ao desgaste e resistência ao impacto.

20.8.27.1.4 Em acionadores por porca e fuso irreversíveis, uma
porca de segurança deverá ser utilizada no lugar do freio de
segurança e esta, deverá possuir um coeficiente de
segurança equivalente ao da porca acionadora.

20.8.28 CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

20.8.28.1 O projeto (especificação) deverá registrar
que:

20.8.28.1.1 A plataforma de elevação deverá ter sua respectiva
instalação elétrica em conformidade com as exigências das
normas IEC 60204-1, IEC 60335-1 e NBR 5410.

20.8.28.1.2 A tensão de operação da unidade acionadora da
plataforma de elevação deve ser de 220 Volts, 60 Hertz,
monofásico.

20.8.28.1.3 As máquinas e equipamentos terão fator de potência >=
0,92.

20.8.28.1.4 O projeto elétrico da plataforma de elevação deverá
conter dispositivos de proteção contra as falhas elétrica
abaixo descritas:
• ausência de tensão;
• queda de tensão;
• inversão de fase;
• falha na isolação entre um circuito elétrico e
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superfícies metálicas ou terra;
• curto-circuito ou circuito em aberto, mudança de

valor ou função em um componente elétrico, tal como,
por exemplo, resistor, capacitor, transistor ou lâmpada;

• na tração ou atração incompleta da armadura móvel
de um contator ou relé;

• não separação da armadura móvel de um contator
ou relé;

• não abertura ou não fechamento de um contato.

20.8.28.1.5 A plataforma de elevação deverá dispor de
componentes conforme abaixo:
• dispositivo de segurança para travamento de porta;
• dispositivo de parada de emergência;
• interruptores operados por bordas ou superfícies

sensíveis;
• limitador de percurso final;
• dispositivo de confirmação de barreira travada;
• interruptor de falha do

acionador porca/fuso.
20.8.28.1.6 O motor de acionamento deve ser protegido contra

sobrecarga e correntes potencialmente danosas, por meio de
um dispositivo adequado que desconecte automaticamente a
alimentação.

20.8.28.1.7 A área nominal da seção transversal de todos os
condutores deve ser adequada à faixa de intensidade de
corrente (de projeto).

20.8.28.1.8 Nenhum condutor deve ter área menor que 0,5 mm². Os
condutores do circuito de segurança e potência não podem ter
área menor que 0,75 mm².

20.8.28.1.9 Qualquer condutor de aterramento não pode ser menor
do que o maior condutor de alimentação.

20.8.28.1.10 Todo material metálico exposto, que não condutores,
passível de se tornar eletricamente carregado, deve ser
aterrado.

20.8.28.1.11 Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos pelo
uso de um dispositivo de corrente residual (DR), cuja corrente
máxima nominal de acionamento deve ser de 30 mA.
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21. TIPO: Caderno de Encargos / Especificações dos Serviços

21.1. CARACTERÍSTICAS:

21.1.1 Especificações de todos os serviços a serem executados na
obra de reforma de cada dependência. Sua apresentação deverá obedecer
ao padrão do “Caderno de Encargos – Parte IV” do Banco do Brasil.

21.1.2  Será fornecido, pelo Setor de Engenharia responsável pelo
projeto, modelo padrão de especificações (adaptado às características
regionais de cada CSL ou Plataforma de Engenharia) no qual a
CONTRATADA, sob orientação da Fiscalização, irá subtrair os itens não
utilizados, acrescentar itens necessários, conforme necessidades de cada
dependência, e editar o documento de forma que reflita fielmente a obra a
ser executada e de forma a permitir a licitação para obra.

21.1.3 Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente
especificados no memorial descritivo, estipulando-se as condições mínimas
aceitáveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos, sem definição de
marcas (conforme determina Decreto de Licitações e Contratos 8.666/93), e
demais características técnicas, sendo escolhidos, de preferência, dentre os
que não forem de fabricação exclusiva.

21.1.4 Os Materiais de acabamentos deverão ser escolhidos
juntamente com o Fiscal do projeto (Arquiteto responsável) e poderá ser
diferente para cada dependência.

21.1.5 Será de responsabilidade da CONTRATADA verificar se os
materiais escolhidos para a dependência possuem fornecimento regular no
mercado e se o fabricante não retirou o produto de linha de fabricação.

21.1.6 Caso o material escolhido estiver fora de linha de fabricação
ou apresentar dificuldade de fornecimento, caberá a CONTRATADA, sob a
orientação da Fiscalização, buscar no mercado e com fabricantes material
semelhante para substituição.

21.1.7  A especificação deverá ser única por dependência e deverá
englobar todos os serviços tais como: civil, elétrica, CFTV, Ar Condicionado,
etc.

21.2. COMPONENTES:

21.2.1 Documento de texto no formato MS-WORD – versão 97 (*.doc)
conforme padronização do Banco do Brasil.

21.2.2 Este documento deve ser entregue em uma via
impressa/assinada e em arquivo digital distinto, um para cada dependência,
nomeado conforme o padrão abaixo:

PPPP-SB – Especificação - MMMAAAA



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

onde:

PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE
(Dependência = “00”)

• 2 caracteres

MMM MÊS – data da especificação
• 3 caracteres

AAAA ANO – data da especificação
• 4 caracteres

22. TIPO: Quantitativo de Materiais, Orçamento e Cr onogramas

22.1.  CARACTERÍSTICAS:

22.1.1 Define-se como orçamento, para fins da presente instrução, o
documento onde se registram as operações de cálculo para fornecimento de
materiais e execução de serviços, que melhor traduza determinados projetos
e especificações.

22.1.2 Deverá ser observada a norma NBR 12721 - Avaliação de
Custos Unitários e Preparo de Orçamento de Construção para Incorporação
de Edifício em Condomínio, da ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.

22.1.3 O orçamento será detalhado, montado a partir dos projetos
executivos, detalhamentos complementares, especificações precisas,
composições de custo específicas, coleta individual de preços de insumos
em fonte consagrada e específica (fornecedores no atacado e fabricantes)
de forma a permitir a licitação para a obra.

22.1.4 Nos orçamentos dos serviços não será admitida a utilização de
unidades de medida imprecisas tais como "verbas", "eventuais" ou similares
para valoração dos itens orçamentários. As unidades de medida utilizadas
deverão explicitar, mesmo que rudimentarmente, o racional do orçamentista
para inferir as quantidades estimadas para as obras a serem orçadas.

22.1.5 A CONTRATADA deverá apresentar o orçamento, conforme
modelo DOC 08, que contemple todos os serviços, inclusive os referentes a
instalações elétricas, estruturais, hidráulicas, sanitárias, de ar condicionado
e outros, discriminadamente, em itens específicos do orçamento, numerados
conforme sequência do Caderno Geral de Encargos. O orçamento global
deverá constituir-se de peça única, sem DOCs, visando facilitar a análise de
sua curva “ABC”.

22.1.6 A curva “ABC” com os itens do orçamento que montam 70%
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do valor total da obra e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
quitada junto ao CREA local, para o(s) profissional(is) técnico(s)
responsáveis pelo trabalho deverá(ão) vir anexa(s) ao Orçamento
Detalhado.

22.1.7 A CONTRATANTE, por meio do Setor de Engenharia
responsável pelo projeto, fornecerá as composições e os insumos existentes
no sistema de orçamentação do Banco (SISORCE), adaptado às
características regionais de cada CSL ou Plataforma de Engenharia, em
arquivo no formato MS- Excel  - padrão 97 (*.xls).

22.1.8 As composições e/ou insumos orçados devem apresentar a
mesma descrição do serviço, de forma literal, em correspondência com o
sistema de orçamentação do Banco (SISORCE), a cada linha do orçamento.

22.1.9 Os insumos não constantes do SISORCE devem ser orçados,
com no mínimo 03 (três) fornecedores e as informações lançadas no
formulário “modelo_composição_insumo.xls” a ser fornecido à
CONTRATADA. Deverá ser feita análise dos preços cotados e descartados
valores discrepantes, mantendo o mínimo de 03 (três) cotações.

22.1.10 As composições orçadas e não constantes do SISORCE
devem ser montadas de acordo com o formulário
“modelo_composição_insumo.xls”.

22.1.11 Na descrição dos serviços (Nome da composição) deverão
constar as características técnicas (materiais, dimensões, etc...), indicando-
se tipos, modelos, sem definição de marcas (conforme determina Decreto de
Licitações e Contratos 8.666/93).

22.1.12 Os critérios adotados para a montagem das composições
devem ser os mesmos da planilha que apresenta as composições com os
preços unitários, ou na sua falta, os critérios adotados pela SINAPI (CEF) ou
TCPO/PINI.

22.1.13 Somente há necessidade de cotar os insumos ainda não
constantes do banco de dados do SISORCE.

22.1.14 Eventuais discrepâncias significativas entre os preços
utilizados no orçamento que será apresentado, portanto de mercado, e os
preços constantes do banco de dados do SISORCE, devem ser
comunicados ao Setor de Engenharia responsável pelo projeto,
formalmente, para análise e correção se for o caso.

22.1.15 Na entrega do projeto, todas as linhas do orçamento que não
possuírem o código do SISORCE devem possuir a respectiva composição
e/ou insumo acompanhando a planilha.

22.1.16 Caso a dependência apresente mais de um pavimento, a
Fiscalização, a seu critério, poderá solicitar que seja feito um orçamento
distinto para cada pavimento e outro que engloba itens comuns e a soma
dos pavimentos. Neste caso, a planilha continuará sendo apenas um arquivo
com mais de uma planilha.

22.1.17 A CONTRATADA deverá apresentar cronograma descritivo e
físico-financeiro de execução da obra, conforme modelo DOC 24. Deverá,
ainda, atentar para que a seqüência dos serviços seja planejada segundo
uma logística própria de prédios com atividade bancária, sem prejuízo do
andamento normal das atividades da dependência, considerando que a
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mesma permanecerá em funcionamento.

22.2. COMPONENTES:

22.2.1 Planilha no formato MS-EXCEL – versão 97 (*.xls) conforme
padrão do Banco do Brasil.

22.2.2 Este documento deve ser entregue em uma via
impressa/assinada e em arquivo digital distinto, um para cada dependência,
nomeado conforme o padrão abaixo

PPPP-SB – Orçamento - MMMAAAA

onde:

PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE
(Dependência = “00”)

• 2 caracteres

MMM MÊS - data do orçamento
• 3 caracteres

AAAA ANO - data do orçamento
• 4 caracteres
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23. TIPO: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART )

23.1. O formulário da ART será preenchido pelo Responsável Técnico do
serviço, sem rasuras, manuscrito em letra de forma ou por intermédio de
sistema informatizado, com cópias, rigorosamente de acordo com as instruções
que determinam o manual técnico de preenchimento de ART, estabelecido pelo
CREA/CONFEA.

23.2. A ART dos projetos complementares deverá estar vinculada à ART
do profissional responsável pelo projeto arquitetônico.

23.3. No campo “Resumo do contrato” deverá constar, entre outras
informações que o profissional emitente considere relevante, o nº do contrato e
o respectivo objeto.

23.4. As datas de início e fim dos serviços devem estar de acordo com o
prazo estabelecido em contrato.

23.5. Também deverá ser observado o disposto na RESOLUÇÃO Nº 1.025,
DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, do CONFEA, em especial o artigo 28, o qual
transcrevemos a seguir:
Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes
do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato
firmado entre as partes.

§ 1º No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até dez dias após a liberação da
ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde que
não esteja caracterizado o início da atividade.

§ 2º É vedado o registro da ART relativa à execução de obra ou à prestação de serviço
concluído, cuja atividade técnica tenha sido iniciada após a data de entrada em vigor desta
resolução.
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1. NORMAS

Conforme Caderno Geral de Encargos do Banco do Brasil, e mais o adiante
especificado a título de complementação.

2. FORMATO DAS FOLHAS DOS DESENHOS

2.1. Os formatos de folhas devem ater-se às seguintes dimensões:

2.2. Os carimbos das folhas serão fornecidos pelo Banco através de arquivo
digital em formato AutoCAD (*.dwg).

3. ESCALAS DOS DESENHOS

3.1. Todos os desenhos devem ser executados considerando que uma unidade
no desenho corresponde a 1 metro no mundo real.

3.2. Os desenhos devem ser impressos utilizando-se das escalas usuais de
Arquitetura e Engenharia, a saber:

1:1 1:2 1:2,5 1:5 1:7,5
1:10 1:12,5 1:20 1:25 1:50
1:75 1:100 1:125 1:200 1:250
1:500 1:750 1:1000 1:2000

FORMATO DIMENSÕES EXTERNAS

A0-encolhido 1054 x 841 mm
A1 841 x 594 mm

A1-estendido 950 x 594 mm

A2 594 x 420 mm
A3 420 x 297 mm
A4 210 x 297 mm
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4. ESTILOS DOS DESENHOS

4.1. As entidades criadas terão tipo de linha e cor "bylayer".

4.2. Os blocos de mobiliário e cotas não devem ser explodidos.

4.3. Os blocos deverão estar desenhados no “layer 0” para poder assumir o
layer escolhido em desenho.

4.4. Os estilos de texto devem utilizar-se de fontes padrão do AutoCAD ou do
Windows. Preferencialmente utilizar a fonte "Arial" do Windows.

4.5. Os textos devem ser criados com alturas de letras tais que, quando
impressas, obedeçam aos valores abaixo, em mm:

Espessura
Régua do

normógrafo Espessura
Régua do

normógrafo
1.0 40 3.5 140
1.5 60 4.5 175
2.0 80 5.0 200
2.5 100 6.0 240
3.0 120 7.5 290

4.6. Será fornecido à CONTRATADA, arquivo de modelo para o AutoCAD com
os padrões definidos nesta seção.
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05- CONFIGURAÇÃO DOS LAYERS

 II. ESQUEMA GERAL DOS LAYERS
GRUPO LAYERS COR

TELA
(tipo

linha)**

COR
PLOTAGEM

ESP
mm

ASSUNTO

A1 01 1/red 7 0,1 Elementos de desenho
impressos com esp. 0,1mm

A1 02 2/yellow 7 0,2 Elementos de desenho
impressos com esp. 0,2mm

A1 03 3/green 7 0,3 Elementos de desenho
impressos com esp. 0,3mm

A1 04 4/cyan 7 0,4 Elementos de desenho
impressos com esp. 0,4mm

A1 05 5/blue 7 0,5 Elementos de desenho
impressos com esp. 0,5mm

A1 06 6/magenta 7 0,6 Elementos de desenho
impressos com esp. 0,6mm

A1 07 7/white 7 0,7 Elementos de desenho
impressos com esp. 0,7mm

A1 DEMOL 40(hidden) 40 0,1 Elementos a serem demolidos
ou removidos

A1 MOBI 2/yellow 7 0,2 Mobiliário
A1 PROJ 1(hidden2) 7 0,1 Elementos ocultos na vista

atual – em projeção

Arquitetura
(01)

A1 CONST
RUIR

100/green 100 0,1 Hachura dos elementos a
construir ou executar

A2 COTA 8 e
9*/cinza

7 ou 1/red 0,1 Cotas

A2 HACHU 253/cinza 253 0,2 Hachuras
A2 SANIT 2/yellow 7 0,2 Peças sanitárias
A2 TXT01 1/red 7 0,1 Textos com espessura 0,1mm
A2 TXT02 2/yellow 7 0,2 Textos com espessura 0,2mm
A2 TXT03 3/green 7 0,3 Textos com espessura 0,3mm
A2 TXT04 4/cyan 7 0,4 Textos com espessura 0,4mm
A2 TXT05 5/blue 7 0,5 Textos com espessura 0,5mm
A2 TXT06 6/magenta 7 0,6 Textos com espessura 0,6mm

Arquitetura
(02)

A2 TXT07 7/white 7 0,7 Textos com espessura 0,7mm
S1 SIMBF 1/red 7 0,1 Símbolos com esp. 0,1mm Ex:

Legenda; blocos; pessoas, etc.
Simbologia(

01)
S1 SIMBG 6/magenta 7 0,6 Símbolos com esp. 0,6mm Ex:

Ind. Norte; símb. de corte; etc.
S2 MARGF 1/red 7 0,1 Margens e carimbos – esp. 0,1Simbologia(

02) S2 MARG
G

7/white 7 0,7 Margens e carimbos – esp. 0,7
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Observações :
* No layer A2cota as linhas terão cor 8 e os números cor 9, de modo a propiciar

que tanto as linhas de cota como os números possam ser impressos em cor
diferente da dos demais elementos do desenho. Tal configuração visa também
possibilitar uma maior clareza visual na tela de trabalho.

** O tipo de linha padrão é o “continuous”, Os Layers com linha diferenciada terão
o respectivo tipo de linha identificado entre parênteses.
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06- PADRÃO PARA COMPOSIÇÃO DE NOMES DOS ARQUIVOS DE  PROJETOS:

A. FORMA DO NOME

   PPPP – SB - TT(TT) – NN - DD(DD) – PP – MMMAAAA
 ____________     ______ _____________ _______      _____________
_____   _______________________

     DEPENDÊNCIA -   SB      -     PROJETO      -  PRANCHA  -   DESENHO    -
PAV.    - DATA DO PROJETO

Onde:
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PPPP PREFIXO da dependência, sem o dígito verificador
• 4 caracteres

SB Código SB–Subordinação – PAA, PAB e PAE
(Dependência = “00”)

• 2 caracteres

TT(TT) TIPO de projeto; conforme convenção abaixo
• 2 a 4 caracteres

NN NÚMERO da prancha – sequencial constante no
“carimbo” ou “selo”

• 2 caracteres

PP PAVIMENTO – número do pavimento, conforme
convenção abaixo

• 2 caracteres

DD(DD) DESCRIÇÃO do conteúdo da prancha
• 2 a 4 caracteres, conforme convenção

abaixo

MMM MÊS - data do projeto consta no “carimbo” ou “selo” da
prancha

• 3 caracteres

AAAA ANO - data do projeto consta no “carimbo” ou “selo” da
prancha

• 4 caracteres



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

B. CONVENÇÕES

Tipos de Projetos:

AC Ar Condicionado (climatização / ventilação mecânica)

AL Alarme

ARQ Arquitetônico

CFTV Circuito Fechado de TV

ELET Elétrico (grupo gerador / subestação, força )

ESTR Estrutural

HIDR Hidráulico (água / pluvial / esgoto)

INC Prevenção e Combate a Incêndio (hidrantes / extintores)

PAIS Paisagismo

RL Rede Local (rede lógica / dados)

SIN Sinalização Visual (comunicação visual / sinalização interna / externa)

SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (pára-raios)

TEL Telefonia

TOPO Levantamento Topográfico (sondagem / altimétrico / planimétrico)

DIV Diversos – Muitos projetos na mesma prancha ou não identificados.

OBS: Em alguns casos existem 02 (dois) ou mais projetos afins na mesma
prancha, como Telefonia e Alarme, Arquitetônico e Paisagismo ou CFTV
e Alarme, por exemplo.
Nesses casos indicar os 02 (dois) tipos: TEL_AL, ARQ_PAIS ou
CFTV_AL.
Quando forem muitos ou não identificados, usar DIV.

Pavimentos:

S1 Subsolo 1 COB Cobertura

S2 Subsolo 2 ES Estacionamento

S3 Subsolo 3 GA Garagem

... G1,G2... Garagem 1, Garagem 2...

01 Térreo, 1º Pavimento ou Único MZ Mezanino

02 2º Pavimento SL Sobreloja

03 3º Pavimento SO Sótão

... TI Tipo

DV Diversos – cortes, elevações ou mais de 01 pav. na mesma prancha
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Descrição do conteúdo da prancha:

ALT Altimétrico - Topográfico LAY Leiaute

COB Cobertura LUM Luminárias - Planta

COR Corte MOB Mobiliário

DET Detalhes ORC Orçamento

DIA Diagramas PERF Perfis do Terreno

ELEV Elevações PERS Perspectivas

ESC Escadas PIS Piso - Planta

ESP Especificações PLNI Planimétrico - Topográfico

ESQ Esquadrias QDF Quadros de Força

PLAN  III.  Planta -
Executivo

SIN Sinalização

EXI Existente - Planta SIT Situação

FOR Forro - Planta TC Sala de TeleComunicações

IMP Implantação TES Tesouraria / Casa-Forte

ISC Instalações Sanitárias / Copa TOM Tomadas

ISO Isométricas de hidráulica

DIV Diversos - Mais de um tipo de desenho na mesma prancha

OUTR Outros - Tipos não contemplados na lista acima

Meses para composição da data:

JAN Janeiro JUL Julho

FEV Fevereiro AGO Agosto

MAR Março SET Setembro

ABR Abril OUT Outubro

MAI Maio NOV Novembro

JUN Junho DEZ Dezembro



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

C. EXEMPLOS:

• 1519-00-ARQ-03-PLAN-01-OUT2003

1519 Dependência Champagnat
00 SB: Dependência autônoma (00)
ARQ Projeto Arquitetônico
03 Prancha: Número 03
PLAN Desenho: Planta Executivo
01 Pavimento: Primeiro (Térreo)
OUT2003 Data - Outubro de 2003.

• 1869-00-ELET-04-TOM-MZ-ABR1999

1869 Dependência Comendador Araújo
00 SB: Dependência autônoma (00)
ELET Projeto Arquitetônico
04 Prancha: Número 04
TOM Desenho: Tomadas
MZ Pavimento: Mezanino
ABR1999 Data - Abril de 1999.

• 0009-00-CFTV-01-PLAN-02-SET2001

0009 Dependência Praça Tiradentes
00 SB: Dependência autônoma (00)
CFTV Projeto Arquitetônico
01 Prancha: Número 01
PLAN Desenho: Planta Executivo
02 Pavimento: Segundo
SET2001 Data - Setembro de 2001.

• 0259-03-RL-01-PLAN-01-MAR2002

0259 Dependência Paranaguá
03 SB: PAB Junta de Conciliação e Julgamento (03)
RL Projeto de Rede Local
01 Prancha: Número 01
PLAN Desenho: Planta Executivo
01 Pavimento: Primeiro (ou térreo, ou único)
MAR2002 Data – Março de 2002.

• 1433-24-ELET-02-LUM-05-AGO2004

1433 Dependência Rua Mateus Leme
24 SB: PAB Edifício Delta (24)
ELET Projeto Elétrico
02 Prancha: Número 02
LUM Desenho: Planta de Luminárias
05 Pavimento: Quinto
AGO2004 Data – Agosto de 2004.
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1. TIPO: Reuniões

1.1. CARACTERÍSTICAS: Reuniões periódicas com todos os profissionais
envolvidos na sede do Setor de Engenharia do Banco do Brasil
responsável pelo projeto.

1.1.1     As reuniões ocorrerão no início e na entrega final de cada
solicitação de serviço e a cada intervalo de 15 (quinze) dias durante
a vigência do prazo de entrega do serviço referente à solicitação.

1.1.2     Deverão estar presentes às reuniões todos os profissionais
responsáveis pelos projetos tais como: arquiteto, Eng Civil, Eng
Eletricista, Eng. Mecânico, etc.

1.1.3     A reunião deverá ser confirmada e agendada com no mínimo 48
horas de antecedência com a Fiscalização do Banco.

1.1.4     Caso a CONTRATADA apresente projetos com erros, conforme já
mencionado em capítulo específico, a mesma deverá comparecer no
prazo de 48 horas na sede do Setor de Engenharia responsável pelo
projeto para que se possa repassar para a mesma as correções a
serem efetuadas. Todos os profissionais solicitados deverão estar
presentes. Essas reuniões não estão incluídas no cronograma de
entrega e reuniões e não haverá acréscimo nos honorários.

1.1.5     A CONTRATADA, caso julgue necessário, poderá agendar
reuniões extras, porém não haverá acréscimo nos honorários.

1.1.6     O Setor de Engenharia responsável pelo projeto poderá solicitar
reuniões extras, excluídas do cronograma, caso julgue necessário.
Para estes casos poderá haver, em comum acordo, acréscimo dos
honorários, excetuando-se as situações acima previstas.

1.1.7     Para as reuniões, a CONTRATADA deverá preparar o material e
levar os projetos impressos podendo ser no formato A3 ou superior,
desde que seja legível o entendimento do mesmo. No caso de fotos,
a CONTRATADA poderá optar por levar as mesmas em meio
impresso ou em equipamento próprio (que possua tela de no mínimo
10”) para que seja possível a sua visualização.

1.1.8     A CONTRATADA deverá elaborar atas das Reuniões, as quais
deverão ser repassadas para todos os presentes da mesma.

1.1.9 A entrega final dos trabalhos será feita na Sede do
Setor de Engenharia responsável pelo projeto em reunião específica,
previamente agendada, onde:

• Será feita a entrega de todo o material em meio impresso e
arquivo digital, conforme descrito nos itens retromencionados;



DILOG / CSL / ÁREA DE ENGEHARIA E ARQUITETURA
APRESENTAÇÂO DOS SERVIÇOS E PROJETOS

• Serão abertas todas as pranchas e feitos os comentários
pertinentes a fim de não deixar dúvidas sobre o entendimento do
projeto apresentado;

• Serão abertos e lidos todos os memoriais descritivos, justificativos
e as memórias de cálculo;

• Será lido o Caderno de Encargos – Parte IV;
• Será verificado o orçamento compatibilizando com o Caderno de

encargos – parte IV;
• Será apresentada a sugestão dos cronogramas descritivo e físico-

financeiro, conforme modelo DOC 24.


