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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

PROJETO DE OCUPAÇÃO DO zº PAVIMENTO DO BLOCO A DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI - UFF)

DESCRIÇÃO Dos SERVIÇOS

|. OBJETIVO

Esta descrição tem por objetivo definir e especificar os serviços necessários para a execução

da Proposta de Lay Out para o 2º pavimento do Bloco A do Instituto de Computação, localizado no

Campus da Praia Vermelha, sito à Rua Passo da Pátria, nº 152 a 470, São Domingos, Niterói - RJ, CEP

24210-240, para ocupação pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI).

Esta demanda foi solicitada pela STI a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SAEN)

através do Memorando STI nº156/2014, que integra o Processo nº 23069. 022155/2016-83.

Atualmente a STI localiza-se no Campus do Valonguinho, mas passará a ocupar o 2º pavimento

do Bloco A do Instituto de Computação, que apresenta planta livre, sem subdivisões em ambientes, por

conseguinte, tem-se a demanda por adaptação do espaço às instalações da STI.

O 2º pavimento do Bloco A apresenta 970,41 m2 de área total, e neste pavimento os setores em

planta livre destinados à STI apresentam 314,13m2 de área útil cada, o que totaliza 628,25m2 de área de

projeto para a Proposta de Lay Out para a STI.

Por conseguinte, o projeto inclui os seguintes ambientes:

A) Setor A:

1- Recepção: 13,09m2 de área para atender a 1 funcionário;

2- Ambiente para bancadas de trabalho: 223,42m2 de área, com capacidade máxima 83

pessoas, incluindo 3 espaços (M.R.) para pessoas em cadeira de rodas (POR);

3- Direção: 24,76m2 de área para atender a 4 funcionários;

4- Apoio/Secretaria: 24,76m2 de área para atender a 6 funcionários;

5- Refeitório: 17,62m2 de área;

B) Setor B:

1- Central de Atendimento Técnico: 28,49m2 de área para atender a 10 funcionários;

2- Telefonia: 27,29m2 de área para atender a 5 funcionários;

3 - Manutenção: 18,51 m2 de área para atender a 4 funcionários;

4- Ambiente para bancadas de trabalho: 145,66m2 de área, com capacidade máxima 54

pessoas, incluindo 5 espaços (M.R.) para pessoas em cadeira de rodas (POR);

5- Sala de Reuniões 1: 23,54m2 de área;

6- Sala de Reuniões 2: 13,47m2 de área;

7- Sala de Reuniões 3: 13,52m2 de área.
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Estas Especificações/Descrição dos Serviços fazem parte do Projeto Básico, que segue as normas

e definem procedimentos de execução, bem como determinam os materiais a serem empregados nos

serviços a serem desenvolvidos, sendo estes complementados pelo projeto, planilha orçamentária e

cronograma físico-financeiro. O Estudo Preliminar que serviu de base para o projeto em referência baseou-

se nas informações dadas pelos setores da STI envolvidos com a respectiva aprovação dos mesmos.

II. GARANTIA:

Compete à empresa executora garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços

listados, nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir e / ou refazer, sem ônus para a

contratante, qualquer serviço ou material que não esteja de acordo com as condições desta Descrição de

serviços e Projeto Básico; bem como, não executados a contento.

III. VISTORIA

Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os desenhos, especificações e

demais elementos técnicos fornecidos para execução dos serviços, bem como vistoriar previamente o local

da obra a fim de levantar quantidades, verificar a complexidade dos serviços e também eventuais dúvidas,

omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes da licitação.

A empresa deverá comunicar, imediatamente e por escrito, eventuais discrepâncias, erros ou

omissões que porventura tenha observado de forma a sanar aqueles que possam trazer embaraços ao

perfeito desenvolvimento da obra antes da licitação.

IV. ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS

Se, por qualquer motivo, houver necessidade de alteração das obras / serviços e / ou
especificações do projeto básico ou, se surgirem problemas durante o transcorrer das mesmas, que não

sejam possíveis de serem previstos com antecedência, a contratada deverá justificar, por escrito, tais

alterações e /ou problemas, submetendo-os, previamente, à fiscalização.

V. ORÇAMENTO

O orçamento que acompanha este documento e básico e é fonte de referência para a licitação.

Para cotação realística dos serviços as licitantes deverão vistoriar o local a fim de que não possam

isentar-se de responsabilidades futuras, devido às condições atualmente existentes. Para os casos

omissos neste documento, dever-se-ã seguir as indicações do desenho e vice-versa.

A CONTRATADA deverá apresentar o seu orçamento de forma completa e de modo a contemplar

todos os serviços e materiais para que atenda a obra, conforme o Projeto Básico fornecido.

Não serão aceitas reclamações e ou solicitações de serviços adicionais de itens que não estejam

inicialmente no orçamento “BÁSICO".

VI. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

É de inteira responsabilidade da firma executora a observação e adoção dos equipamentos de

segurança adequados, visando impedir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só em relação aos

seus funcionários, como também, em relação aos funcionários do local onde se realizará a obra, e demais
usuários.
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Caberá a CONTRATADA a responsabilidade pelo fechamento das áreas próximas ao local onde

estiverem sendo executados os serviços, visando não interferir nas demais atividades realizadas nas

dependências do Instituto de Computação.

VII. MATERIAIS

O licitante deverá incluir em seus preços FORNECIMENTO de todos os materiais necessários à

execução e INSTALAÇÃO dos serviços relacionados a seguir.

Todos os materiais a serem utilizados serão novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados à finalidade a que se destinam. Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja

duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material

específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados etc., estarem os mesmos de acordo

com as normas técnicas, caso solicitado pela fiscalização.

A fiscalização poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do fabricante,

visando obter o melhor controle de qualidade possível dos serviços e produtos utilizados.

vm. MÃO DE OBRA

Os serviços serão executados com mão de obra qualificada, com especialização para cada tipo de

serviço.

A CONTRATADA deverá fornecer a FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras, a relação dos

funcionários que irão prestar serviço naquele local, com os respectivos números de identidade (RG.).

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar, necessariamente, com os respectivos

crachás de identificação, bem como, uniforme completo com logomarca da empresa.

Deverão ser previstos horários normais de trabalho, e, caso seja necessária a execução dos

serviços em finais de semana e feriados, estes horários deverão ser combinados previamente com a

administração do Instituto de Computação e com a FISCALIZAÇÃO.

IX. RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM A PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Os itens da planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiro são complementados pelas

descrições que seguem abaixo:

1 — SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1.1 — PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

A contratada providenciará a aquisição e assentamento de placa para identificação da obra em

chapa de aço galvanizado, conforme normas e modelo UFF a ser fornecido, medindo 2,10m x 1,50m, em

local indicado pela fiscalização, conservando-a em boas condições ou substituindo-a caso necessário até a

entrega definitiva da obra.

1.2 — REVESTlMENTOS-DESMONTAGEM DE FORRO REMOVÍVEL TIPO PACOTE

Deverá ser retirado com reaproveitamento o forro acústico em placa de fibra mineral modelada

úmida em painéis de 62,5 cm x 125 cm x 1,6 cm apoiado sobre perfil de aço tipo "T" invertido de 24mm de

base na cor branca, existente, conforme o Projeto Básico de Arquitetura, para a realização do serviço de

instalação de divisórias articuladas retráteis localizadas entre os ambientes Sala de Reunião 1 e Sala de

Reunião 2, e entre os ambientes Sala de Reunião 2 e sala de Reunião 3.
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Os elementos do forro retirados deverão ser acondicionados de forma a preservã-los para sua

remontagem.

As retiradas deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, de forma a evitar danos à
integridade do prédio.

Toda remoção que implique em reaproveitamento dos materiais serã executada cuidadosamente.

Caso haja sobras de material de possível reaproveitamento, oriundas das retiradas, indicadas no

projeto e planilha, estas deverão ser vistoriadas e selecionadas, ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO a

definição sobre seu destino.

2- ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA

2.1 — PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

Deverão ser fornecidas e executadas paredes divisórias em gesso acartonado com espessura de 73

mm, sem abertura de vãos, nos locais indicados no projeto.

As paredes divisórias em gesso acartonado deverão ser compostas por chapa de gesso acartonado,

tipo standard (ST), cor branca, de 12,5 mm de espessura, e dimensões de 1200 x 2400 mm, fixada em

perfil guia de formato u, em aço zincado, para estrutura parede gesso acartonado, com 0,5 mm de

espessura, e dimensões de 48 x 3000 mm (largura x comprimento) e perfil montante, formato c, em aço

zincado, para estrutura parede de gesso acartonado, de 0,5 mm de espessura e dimensões de 48 x 3000

mm (largura x comprimento).

Serão utilizados os seguintes elementos de fixação: pino de aço com arruela cônica, diâmetro

arruela de 23 mm e comprimento de haste de 27 mm, com ação indireta, parafuso gesso acartonado, em

aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (TA), comprimento 25 mm e parafuso gesso acartonado,

em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm.

Para acabamento devem ser utilizados fita de papel microperfurado, de 50 x 150 mm, para

tratamento de juntas de chapa de gesso para gesso acartonado, fita de papel reforçada com lamina de

metal para reforço de cantos de chapa de gesso para gesso acartonado e massa de rejunte em pó para

gesso acartonado, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso com

adição de água.

Quanto aos procedimentos para instalação, deverão ser localizados os perfis que constituem as

guias referentes às paredes. Em seguida, deverá ser realizado os corte de perfis onde for necessário,
utilizando tesouras.

Deverá ser aplicada fita para isolamento nas guias, utilizando-se fitas com largura compatível com

os perfis, seguindo-se da fixação das guias no piso, que deve estar nivelado e acabado.

A fixação deve ser realizada respeitando a distância máxima de 600 mm entre as guias.

Caso seja necessária a realização de emendas das guias, estas devem ser executadas de topo,

sem sobreposição.

Em sequência deverão ser fixados os montantes perimetrais considerando o espaçamento entre

fixações, e a colocação da fita de isolamento.

Após a fixação dos montantes perimetrais, deverão ser fixadas as guias superiores, considerando

o alinhamento da guia superior com a guia inferior instalada no piso.

Visto que a parede divisória deve atingir a altura do forro, deverão ser adotados dispositivos

destinados a dar rigidez ao conjunto, previamente submetidos à FISCALIZAÇÃO.
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As paredes divisórias de gesso acartonado que serão localizadas entre o Ambiente para Bancadas

de Trabalho e as Salas de Reuniões deverão apresentar perfis para suporte das divisórias articuladas

retráteis a serem instaladas em posição perpendicular a essas, referentes às divisões entre a Sala de

Reuniões 1 e a Sala de Reuniões 2, e entre a Sala de Reuniões 2 e a Sala de Reuniões 3, suportando

também o impacto de fechamento das divisórias móveis.

Para a colocação dos montantes nas guias, o comprimento do montante deve equivaler à altura do

pé direito descontando-se 10 mm. O espaçamento entre os eixos dos montantes deve ser de 400 ou 600
mm.

Em caso de necessidade de execução de emendas nos montantes, estes deverão ser sobrepostos

utilizando-se pelo menos 300 mm ou um pedaço de guia de no mínimo 600 mm. As emendas não poderão

ser localizadas em uma mesma linha; elas deverão ser defasadas.

Quanto à fixação dos montantes nas guias junto ao piso e a guia superior, destaca-se que as

guias terminais deverão apresentar comprimento de aproximadamente 200 mm a mais do que a abertura.

O comprimento adicional deverá ser dobrado, remontando sobre o montante e em seguida fixado neste

com auxílio de um puncionador.

Para a fixação das chapas de gesso acartonado na estrutura, essas deverão ser instaladas
verticalmente, apresentando a altura equivalente do pé direito menos 10 mm, que constituirá a folga a ser

deixada no piso.

As chapas serão fixadas na estrutura por meio de parafusos, que deverão estar distanciados 250
mm entre si e a 10 mm da borda.

Caso o comprimento da chapa não coincida com a altura do pé direito, necessitando da execução

de emendas, essas deverão ser desencontradas (contrafiadas).

Caso as chapas de gesso acartonado precisem ser cortadas, essas deverão receber a marcação a

lápis com a dimensão apropriada e em seguida serão cortadas com o uso de estilete. Possíveis
imperfeições provenientes de cortes podem ser removidas com auxílio de um raspador.

Em se tratando do fechamento da parede, as juntas verticais entre as chapas deverão ser feitas

sobre os montantes, e havendo necessidade de juntas horizontais, estas deverão ser desencontradas. As

juntas de uma face da parede sempre deverão ser desencontradas em relação à outra face.

Quanto ao tratamento de juntas, deverá ser aplicada com uma desempenadeira uma camada de

massa ao longo da junta, e em sequência, deverá ser colocada a fita de papel microperfurado sobre o eixo

da junta, e com o auxílio de uma espátula, a fita deverá ser pressionada sobre a primeira camada de
massa.

Para finalizar o tratamento de junta, as demais camadas de massa deverão ser aplicadas com o

auxílio de uma desempenadeira, a fim de proporcionar um acabamento uniforme.

2.2 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

Deverão ser fornecidas e executadas paredes divisórias em gesso acartonado com espessura de 73

mm, com abertura de vãos, nos locais indicados no projeto.

As paredes divisórias em gesso acartonado deverão ser compostas por chapa de gesso acartonado,

tipo standard (ST), cor branca, de 12,5 mm de espessura, e dimensões de 1200 x 2400 mm, fixada em

perfil guia de formato u, em aço zincado, para estrutura parede gesso acartonado, com 0,5 mm de

espessura, e dimensões de 48 x 3000 mm (largura x comprimento) e perfil montante, formato c, em aço
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zincado, para estrutura parede de gesso acartonado, de 0,5 mm de espessura e dimensões de 48 x 3000

mm (largura x comprimento).

Serão utilizados os seguintes elementos de fixação: pino de aço com arruela cônica, diâmetro

arruela de 23 mm e comprimento de haste de 27 mm, com ação indireta, parafuso gesso acartonado, em

aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (TA), comprimento 25 mm e parafuso gesso acartonado,

em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm.

Para acabamento deverão ser utilizados fita de papel microperfurado, de 50 x 150 mm, para

tratamento de juntas de chapa de gesso para gesso acartonado, fita de papel reforçada com lamina de

metal para reforço de cantos de chapa de gesso para gesso acartonado e massa de rejunte em pó para

gesso acartonado, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso com

adição de água.

Quanto aos procedimentos para instalação, deverão ser localizados os perfis que constituem as

guias referentes às paredes e dos pontos de referência dos vãos. Em seguida, deverá ser realizado os

corte de perfis onde for necessário, utilizando tesouras.

Deverá ser aplicada fita para isolamento nas guias, utilizando-se fitas com largura compatível com

os perfis, seguindo-se da fixação das guias no piso, que deverá estar nivelado e acabado.

A fixação deverá ser realizada respeitando a distância máxima de 600 mm entre as guias, e nas

aberturas de vãos de portas deverão ser fixadas uma guia em cada extremidade.

Caso seja necessária a realização de emendas das guias, estas deverão ser executadas de topo,

sem sobreposição.

Em sequência deverão ser fixados os montantes perimetrais considerando o espaçamento entre

fixações, e a colocação da fita de isolamento.

Após a fixação dos montantes perimetrais, deverão ser fixadas as guias superiores, considerando

o alinhamento da guia superior com a guia inferior instalada no piso.

Visto que a parede divisória deve atingir a altura do forro, deverão ser adotados dispositivos

destinados a dar rigidez ao conjunto, previamente submetidos à FISCALIZAÇÃO.

As paredes divisórias de gesso acartonado que serão localizadas entre o Ambiente para Bancadas

de Trabalho e as Salas de Reuniões deverão apresentar perfis para suporte das divisórias articuladas

retráteis a serem instaladas em posição perpendicular a essas, referentes às divisões entre a Sala de

Reuniões 1 e a Sala de Reuniões 2, e entre a Sala de Reuniões 2 e a Sala de Reuniões 3, suportando

também o impacto de fechamento das divisórias móveis.

Para a colocação dos montantes nas guias, o comprimento do montante deverá equivaler à altura

do pé direito descontando-se 10 mm. O espaçamento entre os eixos dos montantes deve ser de 400 ou
600 mm.

Em caso de necessidade de execução de emendas nos montantes, estes deverão ser sobrepostos

utilizando-se pelo menos 300 mm ou um pedaço de guia de no mínimo 600 mm. As emendas não poderão

ser localizadas em uma mesma linha; elas deverão ser defasadas.

Quanto à fixação dos montantes nas guias junto ao piso e a guia superior, destaca-se que as

guias terminais e as guias de aberturas para vãos deverão apresentar comprimento de aproximadamente

200 mm a mais do que a abertura. O comprimento adicional deve ser dobrado, remontando sobre o

montante e em seguida fixado neste com auxílio de um puncionador.

Para a preparação da abertura de vãos de porta, deverá ser colocada, parte superior da porta

(bandeira), uma guia com aproximadamente 200 mm a mais de cada lado, que deverá ser dobrada,
remontada e fixada sobre os montantes laterais.
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Para a fixação das chapas de gesso acartonado na estrutura, essas deverão ser instaladas
verticalmente, apresentando a altura equivalente do pé direito menos 10 mm, que constituirá a folga a ser

deixada no piso.

As chapas serão fixadas na estrutura por meio de parafusos, que deverão estar distanciados 250
mm entre si e a 10 mm da borda.

Caso o comprimento da chapa não coincida com a altura do pé direito, necessitando da execução

de emendas, essas deverão ser desencontradas (contrafiadas).

Caso as chapas de gesso acartonado precisem ser cortadas, essas deverão receber a marcação a

lápis com a dimensão apropriada e em seguida serem cortadas com o uso de estilete, e, possíveis

imperfeições provenientes de cortes poderão ser removidas com auxílio de um raspador.

Em se tratando do fechamento da parede, as juntas verticais entre as chapas deverão ser feitas

sobre os montantes, e havendo necessidade de juntas horizontais, estas deverão ser desencontradas. As

juntas de uma face da parede sempre deverão ser desencontradas em relação à outra face.

Quanto ao corte da chapa para abertura dos vãos de portas, as chapas deverão ultrapassar a

abertura, sendo em seguida cortadas para formar desalinhamento de junta em relação à abertura.

Em se tratando do fechamento da parede, as juntas verticais entre as chapas deverão ser feitas

sobre os montantes, e havendo necessidade de juntas horizontais, estas deverão ser desencontradas. As

juntas de uma face da parede sempre devem ser desencontradas em relação à outra face.

Quanto ao tratamento de juntas, deverá ser aplicada com uma desempenadeira uma camada de

massa ao longo da junta, e em sequência, deverá ser colocada a fita de papel microperfurado sobre o eixo

da junta, e com o auxílio de uma espátula, a fita deverá ser pressionada sobre a primeira camada de
massa.

Para finalizar o tratamento de junta, as demais camadas de massa deverão ser aplicadas com o

auxílio de uma desempenadeira, a fim de proporcionar um acabamento uniforme.

2.3- DIVISÓRIA ARTICULADA RETRÁTIL

Deverão ser fornecidas e executadas 02 (duas) paredes em divisórias articuladas retráteis,
referentes à divisão entre a Sala de Reunião 1 e a Sala de Reunião 2, e à divisão entre a Sala de Reunião

2 e a Sala de Reunião 3.

Cada parede deve apresentar largura de 4,87 m, 3,00 m de altura e 0,010 m de espessura.

A divisória articulada deverá apresentar painéis independentes providos de mecanismo interno de

travamento e vedação, sustentados por moldura metálica pintada eletrostaticamente.

Os painéis deverão ser unidos por sistema tipo macho e fêmea, com isolamento acústico e

absorção de impactos localizado nas junções entre esses, e no encontro com as paredes, que poderá ser

realizado por borrachas ou por borrachas de silicone.

A divisória articulada deverá apresentar faces externas em chapas de MDF de 15 mm de
espessura, com revestimento de laminado melamínico do tipo BP.

A divisória articulada deverá apresentar elementos internos de preenchimento para promoção de

isolamento e absorção acústica em lã de rocha, apresentando Índice de Redução Sonora entre 40db e
60db.

Os painéis da divisória deverão ser sustentados por trilho de alumínio pista dupla, através de

roldanas de nylon.

O trilho para fixação dos painéis deverá ser instalado na laje através de cantoneiras metálicas e

tirantes rosqueados, utilizando os acessórios necessários como chumbadores e porcas.
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Para a realização de travamento dos painéis no sentido vertical, contra o piso e o trilho, deverão

ser utilizados mecanismos de acionamento manual do tipo 1/2 ou % de volta de giro.

3— ESQUADRIAS

3.1 - PORTA DE MADEIRA 2 FL. 1,50x2, 10m-PARA DIVISORIA

Deverá ser fornecida e instalada 01 (uma) unidade de porta de madeira do tipo de abrir 02 de

(duas) folhas, referente à porta P05, localizada no ambiente Recepção.

Essa porta deve apresentar 02 (duas) folhas de porta de 0,60 x 2,10 m de dimensão, para pintura.

Deverá ser fornecida e instalada aduela/marco/batente madeira 3,5 x 14 cm, para pintura.

Deverá ser fornecido e instalado alizar/ moldura madeira de lei 1,5 x 4,5 cm, para pintura.

3.2 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X21OCM, ESPESSURA

DE 3, 5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverão ser fornecidas e instaladas 09 (nove) unidades de porta de madeira do tipo de abrir, de

01 (uma) folha, de 0,80 x 2,10m de dimensão, referentes à porta P06 indicada no projeto.

3.3 - ADUELA / MARCO / BA TENTE PARA PORTA DE 80X21OCM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO

E MONTAGEM

Deverão ser fornecidas e instaladas 09 (nove) unidades de aduela / marco / batente para porta de

80 x 210 cm, padrão médio, referentes à porta P06 indicada no projeto.

3.4 — ALIZAR / GUARNICÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X21OCM FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverão ser fornecidas e instaladas 09 (nove) unidades de aIizar / guarnição de 5 x 1,5 cm para

porta de 80 x 210 cm fixado com pregos, padrão médio, referentes à porta P06 indicada no projeto.

3.5 — FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverão ser fornecidas e instaladas 10 (dez) unidades de fechadura de embutir para portas

internas, completas, de acabamento padrão médio, com execução de furo, referentes a 01 (uma) unidade

da porta P05 indicada no projeto e a 09 (nove) unidades da porta P06 indicada no projeto.

3.6 — MOLDURA ALUMINIO ANODIZADO PARA APLICAÇÃO DE VIDRO FIXO

Deverão ser fornecidas e instaladas 12 (doze) unidades de moldura de alumínio anodizado em

perfil do tipo "T" de 2"" x 2"" de seção, para aplicação de vidro fixo, referente às janelas J04 indicas no

projeto.

Deverão ser fornecidas e instaladas bucha de nylon sem aba 88, com parafuso de 4,80 x 50 mm

em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips para fixação da moldura.

Deverão ser fornecidas e instaladas baguete de neoprene 3/8"" e massa para vidro.

4- INSTALAÇÓES ELÉTRICAS

4.1 — QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
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4.1.1 — QD01 — SETOR “A”

4.1.1.1 — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 51 DISJUNTORES + CHAVE GERAL, METÁLICO DE

SOBREPOR BARRAMENTO 225A.

Deverá ser fornecido e instalado um quadro de distribuição do tipo sobrepor, constituído em chapa

metálica de aço galvanizado, com os barramentos de fase, neutro e proteção com capacidade para 51

disjuntores monopoIares mais 01 geral.

4.1.1.2 — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverá ser fornecido e instalado 01 disjuntor termomagnético tripoIar de 200A, tipo DIN em caixa

moIdada curva 0, conforme quadro de cargas do projeto elétrico, para proteção dos circuitos elétricos

contra sobrecarga e correntes de curto-circuito.

4.1.1.3 — DISJUNTOR BIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

Deverá ser fornecido e instalado disjuntores termomagnéticos bipoIares nos valor de e 25A, curva

B e 0, conforme quadro de cargas do projeto elétrico, para proteção dos circuitos elétricos contra

sobrecarga e correntes de curto-circuito.

4.1.1 — QD01 — SETOR “B”

4.1.1.1 — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 51 DISJUNTORES + CHAVE GERAL, METÁLICO DE

SOBREPOR BARRAMENTO 225A

Deverá ser fornecido e instalado um quadro de distribuição do tipo sobrepor, constituído em chapa

metálica de aço galvanizado, com os barramentos de fase, neutro e proteção com capacidade para 51

disjuntores monopoIares mais 01 geral.

4.1.1.2 — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverá ser fornecido e instalado 01 disjuntor termomagnético tripoIar de 160A, tipo DIN em caixa

moIdada curva 0, conforme quadro de cargas do projeto elétrico, para proteção dos circuitos elétricos

contra sobrecarga e correntes de curto-circuito.

4.1.1.3 — DISJUNTOR BIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

Deverá ser fornecido e instalado disjuntores termomagnéticos bipoIares nos valor de e 25A, curva

B e 0, conforme quadro de cargas do projeto elétrico, para proteção dos circuitos elétricos contra

sobrecarga e correntes de curto-circuito.

4.2 — ALIMENTADOR

4.2.1 — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TFP/POLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Deverá ser fornecido e instalado disjuntor termomagnético tripolar de 225A e 180A, tipo DIN em

caixa moldada curva 0, conforme especificado do projeto elétrico, para proteção dos circuitos elétricos

contra sobrecarga e correntes de curto-circuito.

4.2.2 — CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 mmª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar cabo flexível isolado de cobre, anti-chama, tensão 0,6/1 kV com isolamento em

EPR ou XLPE 90ºC para alimentar os quadros elétricos do 2º pavimento a serem instalados.

4.2.3 — CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 mmª, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar cabo flexível isolado de cobre, anti-chama, tensão 0,6/1 kV com isolamento em

EPR ou XLPE 90ºC para alimentar os quadros elétricos do 2º pavimento a serem instalados.

4.2.4 — CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 mm, 2ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar cabo flexível isolado de cobre, anti-chama, tensão 0,6/1 kV com isolamento em

EPR ou XLPE 90ºC para alimentar os quadros elétricos do 2º pavimento a serem instalados.

4.2.5 — CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 mmª, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar cabo flexível isolado de cobre, anti-chama, tensão 0,6/1 kV com isolamento em

EPR ou XLPE 90ºC para alimentar os quadros elétricos do 2º pavimento a serem instalados.

4.2.6 — TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar conector de pressão de 25mm2 para conexão dos cabos elétricos de 25mm2

com os disjuntores e barramentos de neutro e proteção de seus respectivos quadros.

4.2.7 — TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar conector de pressão de 35mm2 para conexão dos cabos elétricos de 35mm2

com os disjuntores e barramentos de neutro e proteção de seus respectivos quadros.

4.2.8 — TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar conector de pressão de 50mm2 para conexão dos cabos elétricos de 50mm2

com os disjuntores e barramentos de neutro e proteção de seus respectivos quadros.

4.2.9 — TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃOTERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA

CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar conector de pressão de 70mm2 para conexão dos cabos elétricos de 70mm2

com os disjuntores e barramentos de neutro e proteção de seus respectivos quadros.
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4.3 — CABOS ELÉTRICOS

4.3.1 — CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverá ser fornecido e instalado condutores unipolares, formados por fios de cobre eletrolítico,

têmpera mole, encordoamento classe 05, tensão de isolamento 450/750V, camada isolante de composto

termoplástico em dupla camada de poliolefinico não halogenado, temperatura máxima de 70º O (regime

contínuo), 100º C (sobrecarga) e 160º C (curto circuito), com propriedades de não propagação e auto

extinção de chamas.

4.3.2 — CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverá ser fornecido e instalado condutores unipolares, formados por fios de cobre eletrolítico,

têmpera mole, encordoamento classe 05, tensão de isolamento 450/750V, camada isolante de composto

termoplástico em dupla camada de poliolefinico não halogenado, temperatura máxima de 70º O (regime

contínuo), 100º C (sobrecarga) e 160º C (curto circuito), com propriedades de não propagação e auto

extinção de chamas.

4.3.3 — CABO FLEXÍVEL DE COBRE PARALELO 3 x2,50mm2, FORNECIMENTO E INTALACAO

Deverá ser fornecido e instalado condutores paralelos, formados por fios de cobre eletrolítico,

têmpera mole, encordoamento classe 05, tensão de isolamento 450/750V, camada isolante de composto

termoplástico em dupla camada de poliolefinico não halogenado, temperatura máxima de 70º O (regime

contínuo), 100º C (sobrecarga) e 160º C (curto circuito), com propriedades de não propagação e auto

extinção de chamas. Estes cabos farão a ligação entre as tomadas localizadas na parede e os
computadores, além disso, parte dos cabos será utilizada para montar os rabichos com plugue macho-

fêmea para as luminárias.

4.4 — ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E CONEXÓES

4.4.1 — ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverão ser fornecidos e instalados eletrodutos a serem empregados pela contratada deverão ser

de PVC rígido rosqueável de alta qualidade, confeccionados de acordo com a NBR 15465 e com

certificação de conformidade, em varas de Sm. As abraçadeiras deverão ser de ferro galvanizado, tipo D.

4.4.2 — CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverão ser fornecidos e instalados curvas do tipo longa, de 90º para eletroduto de PVC rígido

rosqueável de alta qualidade, confeccionados de acordo com a NBR 15465, e com certificação de
conformidade.

4.4.3 — SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" INCLUÍNDO PARAFUSO E PORCA

SEXTAVADA DE3/ "
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Deverão ser fornecidas e instaladas saídas de perfilados de 38x38mm para eletroduto rígido de

bitola 3/4", incluindo parafusos e conexões.

4.4.4 — CAIXA SOBREPOR CONDULETE 4X " 6 ENTRADAS 3/ " - INCLUÍNDO BUCHA E ARRUELA

PARA CONEXÃO DE ELE TRODUTO ROSCAVEL

Fornecer e instalar caixas de sobrepor do tipo condulete com 06 (seis) saídas para eletroduto de

3/4" incluindo parafuso e arruela para conexão.

4.4.5 — TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar tomadas a uma altura média conforme especificado em projeto de Arquitetura

com 01 módulo 2P + T de 20 A, incluindo instalação de suporte e placa. Estas tomadas serão instaladas
nas caixas de PVC condulete.

4.4.6 — TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar tomadas a uma altura média conforme especificado em projeto de Arquitetura

com 01 módulo 2P + T de 10 A, incluindo instalação de suporte e placa. Estas tomadas serão instaladas
nas caixas de PVC condulete.

4.4.7 — TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar tomadas a uma altura baixa conforme especificado em projeto de Arquitetura

com 02 módulos 2P + T de 10 A, incluindo instalação de suporte e placa. Estas tomadas serão instaladas
nas caixas de PVC condulete.

4.4.8 — TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecer e instalar tomadas a uma altura média conforme especificado em projeto de Arquitetura

com 03 módulos 2P + T de 10 A, incluindo instalação de suporte e placa. Estas tomadas serão instaladas
nas caixas de PVC condulete.

5 - INSTALACOES DE COMBATE A INCÉNDIO

5.1 - EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 6Kg NBR 11716

Deverão ser fornecidas e instaladas 18 (dezoito) unidades de extintor do tipo pó químico seco para

classes de rico A, B e C de 6Kg, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, conforme o documento

"Relatório de Implantação de Extintores — Instituto de Computação — 29 pavimento — Estudo de Ocupação

para a STI— Setores A e B" elaborado por profissional da DDP/CARQ/SAEN, ilustrado nas figuras 01e 02 a

seguir.

5.2 — EXTINTOR INCÉNDIO TP GÁS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverão ser fornecidas e instaladas 04 (quatro) unidades de extintor de incêndio do tipo gás

carbônico de 4 Kg, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, conforme o documento “Relatório de
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Implantação de Extintores — Instituto de Computação — 29 pavimento — Estudo de Ocupação para a STI —

Setores A e B" elaborado por profissional da DDP/CARQ/SAEN, ilustrado nas figuras 01e 02 a seguir.

5.3 — EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE

A

Deverão ser fornecidas e instaladas 04 (quatro) unidades de extintor de incêndio do tipo portátil

com carga de água pressurizada, para classe de rico A, com 10 litros de capacidade, nos locais indicados

pela FISCALIZAÇÃO, conforme o documento “Relatório de Implantação de Extintores — Instituto de

Computação — 29 pavimento — Estudo de Ocupação para a STI — Setores A e B" elaborado por profissional

da DDP/CARQ/SAEN, ilustrado nas figuras 01e 02 a seguir.

Legenda:
Extintor Pó Químicº Seco - ABC de 6 Kg

. Extintor Agua Pre-ssurizada TDII

. Extintor Gás Carbõnico BC 4kg

Figura 01: Localização dos extintores no setor A conforme o documento “Relatório de Implantação de Extintores — Instituto de

Computação — 29 pavimento — Estudo de Ocupação para a STI — Setores A e B“

Fonte: SAEN, 2018.
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Legenda:

Extintor Pó Químico Seco -- ABC de 6 Kg

& Extintor Agua Pressurizacla mit

xfinlor Gas Carbónico BC ªlkg

Figura 02: Localização dos extintores no setor B conforme o documento “Relatório de Implantação de Extintores — Instituto de

Computação — 29 pavimento — Estudo de Ocupação para a STI — Setores A e B“

Fonte: SAEN, 2018.

5.4 - PLACA DE SAÍDA DE EMERGENCIA

Deverão ser fornecidas e instaladas 03 (três) unidades de placas para indicação da porta saída

para atender a situações de emergência, a serem instaladas nas 02 (duas) portas de acesso ao Setor A

(P04 e P05), e a 01 (uma) porta de Acesso ao Setor B (P04).

5.5 — PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES

Deverão ser fornecidas e instaladas 26 (vinte e seis) unidades de placa indicativa de localização

de extintores, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, conforme a disposição dos extintores
apresentada no documento “Relatório de Implantação de Extintores — Instituto de Computação — 29

pavimento — Estudo de Ocupação para a STI — Setores A e B" elaborado por profissional da

DDP/CARO/SAEN, ilustrado nas figuras 01e 02 acima.

5.6 — SINALIZAÇÃO NO PISO-EXTINTOR DE INCÉNDIO

Deverão ser fornecidas e instaladas 26 (vinte e seis) unidades de sinalização de piso indicativas

de localização de extintores, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, conforme a disposição dos

extintores apresentada no documento “ Relatório de Implantação de Extintores — Instituto de Computação —

29 pavimento — Estudo de Ocupação para a STI — Setores A e B" elaborado por profissional da

DDP/CARO/SAEN, ilustrado nas figuras 01e 02 acima.

5.7 — SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÉNDIO

Deverão ser fornecidas e instaladas 26 (vinte e seis) unidades de suporte para extintores do tipo

tripé, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, conforme a disposição dos extintores apresentada no

documento “ Relatório de Implantação de Extintores — Instituto de Computação — 29 pavimento — Estudo de

Ocupação para a STI — Setores A e B" elaborado por profissional da DDP/CARQ/SAEN, ilustrado nas

figuras 01e 02 acima.

6 — PINTURAS

6.1 — APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO

Deverá ser fornecido e executado em todas as paredes de alvenaria e em todas as paredes

divisórias de gesso acartonado preparo com limpeza e 01 (uma) demão de fundo preparador.

6.2 — APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÃ TEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Deverão ser fornecidas e executadas em todas as paredes de alvenaria e em todas as paredes

divisórias de gesso acartonado 02 (duas) demãos de massa corrida, e lixamento necessário.

6.3 — APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS
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Deverão ser fornecidas e executadas em todas as paredes de alvenaria e em todas as paredes

divisórias de gesso acartonado 02 (duas) demãos de pintura com tinta látex acrílica cor branca.

6.4 — EMASSAMENTO COM MASA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS

Deverão ser fornecidas e executadas 02 (duas) demãos de massa a óleo para uma (01) unidade

da porta de madeira P05, e para as 09 (nove) unidades da porta P06, indicadas no projeto, incluindo

aIizares, adueIas e as folhas das portas.

6.5 — PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR

BRANCO

Deverão ser fornecidas e executadas aplicação de fundo sintético nivelador branco e aplicação de

02 (duas) demãos de tinta esmalte brilhante para uma (01) unidade da porta de madeira P05 e para as 09

(nove) unidades da P06 indicadas no projeto, incluindo aIizares, adueIas e as folhas das portas, conforme

as cores padrões da edificação.

7 - VIDROS

7.1 - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverão ser fornecidos e instalados vidros lisos comuns, transparentes de 6 mm de espessura

referentes à 12 (doze) unidades da janela do tipo visor indicadas no projeto: a janela J04 (1,00 x 1,00 m)

localizadas nos ambientes Apoio/Secretaria, Direção, Manutenção, Sala de Reuniões 1, Sala de Reuniões
2 e Sala de Reuniões 3.

8 - FORRO

8.1 — REVESTIMENTOS - REMONTAGEM DE FORRO REMOVIVEL TIPO PACOTE

Deverá ser remontado o forro acústico em placa de fibra mineral modelada úmida em painéis de

62,5 cm x 125 cm x 1,6 cm apoiado sobre perfil de aço tipo "T" invertido de 2 4mm de base na cor branca,

existente, conforme o Projeto Básico de Arquitetura, após ser retirado para a execução do serviço de

instalação de divisórias articuladas removíveis localizadas entre os ambientes Sala de Reunião 1 e Sala de

Reunião, 2 e entre os ambientes Sala de Reunião 2 e sala de Reunião 3.

9 — SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 — LIMPEZA FINAL DA OBRA

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que estabelece as especificações abaixo:

. Será removido todo entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

. Todas as pavimentações, revestimentos, pisos, vidros, etc., serão cuidadosamente limpos,

abundantemente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por

estes serviços de limpeza;

. Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou respingos de argamassa

endurecida das superfícies sobre todos os revestimentos e pisos;

. Todas as manchas e respingos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se
especial cuidado a perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Durante a obra, não serão permitidos acúmulos de materiais e entulhos, que possam ocasionar

acidentes e/ou atrapalhar o bom andamento dos serviços, ficando a CONTRATADA obrigada a atender, de

pronto, a quaisquer exigências da CONTRATANTE, quando notificada, sobre serviços gerais de limpeza.
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OBSERVAÇÓES COMPLEMENTARES

. O projeto, planilha e esta especificação/descrição dos serviços se complementam e deverão ser

obedecidos;

. As especificações e os desenhos deverão ser examinados com o máximo cuidado pela
CONTRATADA, antes do início do projeto executivo e da obra, ficando esta responsável pela

compatibilização dos serviços. As eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à
FISCALIZAÇÃO;

. A obra somente será recebida após sua limpeza geral;

. As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaio e padrões, aprovados e

recomendados pela ABNT, assim como toda legislação pertinente a obras civis em vigor, em

especial no tocante à segurança do trabalho, fazem parte integrante destas especificações, como

se nela estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF;

. Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da aprovação dos materiais e procedimentos a serem

empregados, pela fiscalização;

. Todos os serviços constantes destas especificações e da planilha englobam fornecimento de
materiais e mão de obra;

. As chaves de todas as portas deverão se perfeitamente identificadas e entregues à
FISCALIZAÇÃO;

. A aplicação de materiais industrializados obedecerá sempre às recomendações dos fabricantes,

cabendo à firma executora, em qualquer caso, a responsabilidade e o ônus decorrente da má

aplicação dos mesmos;

. Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão ser novos, comprovadamente

de primeira qualidade e atenderão às condições estipuladas na ABNT. A expressão de “primeira

qualidade", quando existirem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto, indicará,

na presente especificação, a graduação de qualidade superior. Não serão aceitos materiais

fabricados com produtos reciclados;

. Sempre que houver demolições e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA executará,

sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevenção de acidentes,

visando à segurança do pessoal, da obra, do Patrimônio Público e propriedade particular.

Niterói, 24 de abril de 2018.
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