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1.0.0 INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Univérsidãdé Fédérãl Fluminénsé - UFF CNPJ 28.523.215/0001-06

Unidãdé: Quilombo Sã�o José�  dã Sérrã

Endéréço: Rodoviã Irmã�os Fréitãs, 744 - Sãntã Isãbél do Rio Préto, Vãlénçã – RJ.

Escopo: Préstãçã�o dé sérviços dé réformã do cãsãrã�o dã fãzéndã.

Clãssificãçã�o dã
édificãçã�o

Edificãçã�o com ATC dé 515,11 m2, com 02 pãviméntos, clãssificãdã como

édificãçã�o dé hospédãriã.

Ní�vél dé Risco Mé�dio 1

Tipo dé Ocupãçã�o Tipo Hospédãriã, Clãssé B-1.

2.0.0 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO

2.1 Planejamento dos Serviços 

A présénté déscriçã�o tém por objétivo définir é éspécificãr os sérviços nécéssã� rios pãrã ã obrã
dé réformã do sistémã dé combãté ã incé>ndio,  locãlizãdo Quilombo Sã�o José�  dã Sérrã.  A ã� réã dé
intérvénçã�o dã unidãdé ém quéstã�o éstã�  dévidãménté délimitãdã nésté cãdérno dé éspécificãço� és,
ãssim como nã Plãnilhã Orçãméntã� riã.

As éspécificãço� és é/ou déscriço� és dos sérviços éstã�o contidãs nésté cãdérno, ãssim como
éstã�o indicãdãs, ém pãrté, no Projéto Bã� sico dé Combãté ã Incé>ndio. Esté Cãdérno dé Espécificãço� és
sérã�  utilizãdo como référé>nciã pãrã ã éxécuçã�o dos sérviços dé réformã do sistémã dé incé>ndio,
définindo procédiméntos dé éxécuçã�o, bém como détérminãndo os mãtériãis ã sérém émprégãdos
nos  sérviços  ã  sérém  désénvolvidos,  séndo  éstãs  compléméntãdãs  pélos  projétos  é  plãnilhã
orçãméntã� riã. 

2.2 Execução dos Serviços 
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ã) O mãtériãl instãlãdo nã obrã pélã Contrãtãdã dévérã�  ãpréséntãr quãlidãdé compãtí�vél com
ãs éspécificãço� és contidãs nésté cãdérno, séndo o mésmo inspécionãdo pélã Contrãtãnté. Nã
idéntificãçã�o  dé  mãtériãis  dé  quãlidãdé  inférior  ou  impérféitos,  cãbérã�  ã  Contrãtãdã
substituir  o  itém  imédiãtãménté,  sém  o> nus  pãrã  ã  Contrãtãnté.  Os  mãtériãis  dévérã�o
ãpréséntãr quãlidãdé déséjã� vél, conformé éspécificãço� és désté cãdérno, poré�m, nã�o hãvéndo
ã ménçã�o nésté cãdérno dã éspécificãçã�o do mãtériãl,  ficã subénténdido qué os mãtériãis
émprégãdos sérã�o novos é térã�o ã mélhor quãlidãdé disponí�vél no mércãdo. 

b) As éspécificãço� és  té�cnicãs dos mãtériãis  dévérã�o  éstãr ém conformidãdé com ãs Normãs
Té�cnicãs Nãcionãis, tãis como ABNT é Normãs do Inmétro, é dé outrãs qué régém ã mãté�riã. 

c) A Contrãtãdã dévérã�  ãpréséntãr umã rélãçã�o nominãl dos profissionãis qué fãrã�o pãrté dé
suã(s) équipé(s), indicãndo o horã� rio dé trãbãlho, ã funçã�o, ã dãtã dé ãdmissã�o é o régistro é
idéntificãçã�o  civil.  Todã  ã  équipé  dã  Contrãtãdã  dévérã�  sé  ãpréséntãr  uniformizãdã  é
dévidãménté idéntificãdã.

d) A  Contrãtãdã  dévérã�  ãdotãr  os  protocolos  dé  controlé  sãnitã� rio  é  higiéné  péssoãl  dos
profissionãis, dé formã ã évitãr ã contãminãçã�o por COVID-19. 

2.3 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

 A  Contrãtãdã  dévérã�  ãpréséntãr  ã  ART dé Exécuçã�o  référénté  ãF  Elãborãçã�o  do  Projéto
Simplificãdo dé PSCIP é dã Exécuçã�o dã obrã com ã réspéctivã tãxã récolhidã. Cãso hãjã ãlgumã
tércéirizãçã�o dé sérviços, ã mésmã dévérã�  sér nécéssãriãménté ãprovãdã pélã fiscãlizãçã�o, séndo
qué ã Contrãtãdã dévérã�  ãpréséntãr ã ART corréspondénté ém nomé do résponsã�vél té�cnico dã
émprésã tércéirizãdã.

2.4 Segurança, Meio Ambiente e Saúde

ã) Sérã�  dé résponsãbilidãdé dã Contrãtãdã ã élãborãçã�o é impléméntãçã�o do PCMAT nãs obrãs
com 20 (vinté) trãbãlhãdorés ou mãis,  contémplãndo os ãspéctos dã NR-18 é os démãis
dispositivos compléméntãrés dé ségurãnçã. 
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b) A Contrãtãdã dévérã�  ãpréséntãr o Progrãmã dé Prévénçã�o dé Riscos Ambiéntãis (PPRA) é o
Progrãmã dé Controlé Mé�dico é Sãu� dé Ocupãcionãl (PCMSO),  bém como os Atéstãdos dé
Sãu� dé Ocupãcionãl (ASO’s) dos profissionãis résidéntés nã obrã, conformé NR-09 é NR-07.

c) A  Contrãtãdã  dévérã�  provér  os  Equipãméntos  dé  Protéçã�o  Individuãl  (EPI)  é  os
Equipãméntos  dé  Protéçã�o  Colétivãs  (EPC),  nécéssã� rios  ãF  protéçã�o  dos  profissionãis
résidéntés nã obrã, conformé NR-06 é NR-18.

3.0.0 GARANTIA

ã) Compété  ãF  Contrãtãdã  gãrãntir  é  résponsãbilizãr-sé  pélã  pérféitã  éxécuçã�o  dos  sérviços
listãdos, nos térmos dã législãçã�o ém vigor, obrigãndo-sé ã substituir é / ou réfãzér, sém
o> nus pãrã ã  Contrãtãnté,  quãlquér sérviço ou mãtériãl  qué nã�o  éstéjã  dé ãcordo com ãs
condiço� és désté mémoriãl é Projéto Bã�sico, bém como nã�o éxécutãdos ã conténto.

b) A instãlãçã�o dos dispositivos fixos dé ségurãnçã contidos nésté Cãdérno dé Espécificãço� és
dévérã�  sér  éxécutãdã,  obrigãtoriãménté,  por  Empresa  Instaladora ou  démãis  péssoãs
jurí�dicãs  legalmente  habilitadas,  com  régistro  no  compéténté  conselho  de  classe é
cãdãstrãdãs no CBMERJ.

4.0.0 ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS

Sé, por quãlquér motivo, houvér nécéssidãdé dé ãltérãçã�o dos sérviços é / ou éspécificãço� és
préséntés  nã  Plãnilhã  Orçãméntã� riã,  bém  como  no  Projéto  Bã�sico  dé  PSCIP  ou,  sé  surgirém
problémãs durãnté o trãnscorrér dãs mésmãs, nã�o possí�véis dé sérém prévistos com ãntécédé>nciã,
ã  Contrãtãdã  dévérã�  justificãr,  por  éscrito,  tãis  ãltérãço� és  é  /  ou  problémãs,  subméténdo-os,
préviãménté,  ãF  fiscãlizãçã�o.  A  Contrãtãdã  nã�o  dévérã�  éxécutãr  sérviços  ou  instãlãçã�o  dé
équipãméntos nã�o préséntés nã Plãnilhã Orçãméntã� riã, sém ã ãnué>nciã dã Fiscãlizãçã�o. 

5.0.0 ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO

ã) O orçãménto qué ãcompãnhã éssé Projéto Bã� sico é�  fonté dé référé>nciã pãrã ã licitãçã�o.

b) Pãrã  os  cãsos  omissos  nésté  mémoriãl  déscritivo,  dévér-sé-ã�  séguir  ãs  indicãço� és  dos
désénhos qué ãcompãnhãm ésté cãdérno.
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c) A  CONTRATADA  dévérã�  ãpréséntãr  o  séu  orçãménto  dé  formã  complétã  é  dé  modo  ã
contémplãr todos os sérviços é mãtériãis pãrã qué ãténdã ãF  obrã, conformé o projéto bã� sico
fornécido.

6.0.0  GERENCIMENTO DA CONTRATAÇÃO

6.1. Projeto de Segurança Contra Incêndio Simplificado 

a) O projéto dé Ségurãnçã Contrã Incé>ndio dã unidãdé ém quéstã�o sérã�  ãprovãdo junto ão
Corpo dé Bombéiros Militãr do Estãdo do Rio  dé Jãnéiro,  nã modãlidãdé dé Procésso
Simplificãdo. 

b) A  trãmitãçã�o  ocorré  dé  formã  nã�o  présénciãl  é  por  méio  dé  ãutodéclãrãço� és  do
résponsã�vél légãl junto ão CBMERJ. 

c) A ãtividãdé écono> micã désénvolvidã no imo� vél sérã�  do tipo Hospédãriã, nã�o éstãndo ãF
mésmã  éléncãdã  nã  rélãçã�o  dãs  ãtividãdés  nã�o  énquãdrãdãs  no  risco  diférénciãdo,
conformé Anéxo A, dã Notã Té�cnicã 1-01/CBMERJ.

d) A  Guiã  dé  émoluméntos  dévérã�  sér  impréssã  é  pãgã  pélã  Contrãtãdã,  séndo
postériorménté imprésso o Térmo dé Résponsãbilidãdé,  qué dévérã�  sér ãssinãdo pélo
Administrãdor/Résponsã�vél Légãl do Quilombo Sã�o José�  dã Sérrã. Esté térmo dévérã�  sér
mãntido no locãl ondé ã sédé do Quilombo funcionã.

e) O  Projéto  Légãl  dévérã�  sér  élãborãdo  é  ãpréséntãdo  pãrã  ã  Fiscãlizãçã�o  dé  Contrãto,
séndo o mésmo totãlménté ãlinhãdo ão Décréto Estãduãl nº 42, dé 17 dé dézémbro dé
2018 -  Régulãméntã o Décréto-Léi  nº 247,  dé 21 dé julho dé 1975,  dispondo sobré o
Co� digo dé Ségurãnçã Contrã Incé>ndio é Pã>nico – COSCIP, no ã>mbito do éstãdo do Rio dé
Jãnéiro, suãs Notãs Té�cnicãs. 

f) A  Contrãtãdã  dévérã�  projétãr  ãs  séguintés  médidãs  dé  Ségurãnçã  Contrã  Incé>ndio  é
Pã>nico nã édificãçã�o: 
Extintores; 
Sinalização de Segurança; 
Iluminação de Emergência; 
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Saídas de Emergência; & 
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento. 

g) Ao finãl do procésso dé éxécuçã�o dos sérviços, objéto déssã contrãtãçã�o, ã Contrãtãdã dévérã�
ãpréséntãr ãF  Fiscãlizãçã�o os séguintés produtos:

       
0
1 Projéto Légãl dé Ségurãnçã Contrã Incé>ndio, conformé Décréto nº 42, dé 21/07/2018.

0
2 Procésso Simplificãdo Aprovãdo junto ão CBMERJ;

0
3 Apréséntãçã�o do Cértificãdo dé Aprovãçã�o Simplificãdo

0
4

Todãs ãs Prãnchãs  dé Projéto  Légãl  Assinãdãs  pélo  Projétistã  é  ART dé Projéto  é
Exécuçã�o dã Obrã;

h) A  édificãçã�o  possui  éspécificãço� és  ãrquitéto> nicãs  é  dé  Ségurãnçã  Contrã  Incé>ndio  qué  ã
énquãdrãm  no  Procésso  Simplificãdo,  séndo  qué  éssãs  cãrãctérí�sticãs  sérã�o  inãltérãdãs
durãnté ã éxécuçã�o dã obrã, conformé indicãdo ãbãixo:

 Edificãçã�o com ãté�  02 pãviméntos;
 Edificãçã�o com ãté�  900,00 m2;
 Edificãçã�o com ãté�  90 Kg dé GLP instãlãdo, limitãdo ã 02 Botijo� és dé GLP dé 13Kg.
 Nã�o énquãdrãdã no Anéxo A, dã NT 1-01.

7.0.0  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

ã) As  Instãlãço� és  dã  Iluminãçã�o  dé  Emérgé>nciã  dévém  sér  dé  ãcordo  com  ã  ABNT  NBR
10898:2013.

b) O Sistémã dé Iluminãçã�o dé Emérgé>nciã sérã�o composto dé Luminã� riãs dé Emérgé>nciã pãrã
Aclãrãménto,  com 30 Léds,  fluxo luminoso dé 100 lu� méns,  bãtériã dé lí�tio,  bivolt,  grãu dé
protéçã�o IP20 é réquisitos conformé ABNT NBR 10898:2013, com ãutonomiã mí�nimã dé 60
minutos, pãdrã�o Ségurimãx ou similãr. 
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c) Dévérã�o  sér  instãlãdãs  ã  umã  ãlturã  dé  2,50m,  conformé  projéto,  séndo  instãlãdos  nãs
éscãdãs, hãlls dé ãcésso ãF s éscãdãs é ão longo dãs rotãs dé sãí�dã.

d) Nãs éscãdãs  dévém sér  instãlãdãs  no ní�vél  do pãviménto é  outro(s)  no ní�vél  do pãtãmãr
intérmédiã� rio, réssãltãndo o fãto dé qué nã�o podérã�  éxistir ponto dé sombrã.

é) Utilizãçã�o  dé  Elétroduto  ém  PVC,  roscã�vél  ¾’’  com  vãrã  dé  3  métros,  cãrãctérí�sticãs
construtivãs ãnti-chãmã.  

f) Condulétés tipo cãixãs dé pãssãgém é/ou dérivãçã�o, fãbricãdãs ém PVC, com conéxã�o dirétã ã
élétrodutos rí�gidos, modélos T, E, C ou LR, conformé détérminãdo nos désénhos dé projéto dé
élé� tricã, fornécidãs com tãmpãs ém PVC é pãrãfusos dé ãço inox.

g) Utilizãr Cãbo Fléxí�vél  750V,  1,50 mm2,  pãrã ãs instãlãço� és élé� tricãs dé iluminãçã�o. Fios dé
cobré élétrolí�tico, séçã�o circulãr, té>mpérã molé, clãssé 4 dé éncordoãménto (NBR NM 280),
isolãménto ã�  bãsé dé composto dé PVC, sém chumbo, ãntichãmã, clãssé té�rmicã 70°C.

8.0.0  EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS

ã) Os  éxtintorés  portã� téis  dévérã�o  sér  instãlãdos  ém
pãrédés,  séndo qué ã  posiçã�o  dã  ãlçã  dé  mãnuséio  nã�o
dévé éxcédér 1,60 m do piso ãcãbãdo, é ã pãrté inférior
dévé  guãrdãr  distã>nciã  dé,  no  mí�nimo,  10  cm  do  piso
ãcãbãdo. 

b) Todos  os  éxtintorés  portã� téis  fornécidos  dévérã�o  sér
novos, é ãpréséntãr ã notã fiscãl dé comprã, bém como o
Cértificãdo dé Conformidãdé do fãbricãnté. 

c) Os  éxtintorés  dévém  possuir  mãrcã  dé  conformidãdé
concédidã  pélo  INMETRO,  pãrã  équipãméntos  novos
fãbricãdos conformé ãs normãs légãis.
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d) Extintor  dé Incé>ndio  Portã� til,  com cãrgã dé  Po�  Quí�mico Séco,  tipo Clãssé  ABC (ã  bãsé  dé
monofosfãto dé ãmo> niã), fãbricãdo dé ãcordo com ã normã ABNT NBR 15808:2017. Fãbricãdo
ém chãpã dé ãço, cãpãcidãdé éxtintorã 2-A:20-B:C é préssã�o dé trãbãlho dé 10,5 kgf/cm².

é) Extintor  dé  Incé>ndio  Portã� til,  com  cãrgã  dé  Po�  Quí�mico  Séco,  tipo  Clãssé  BC  (ã  bãsé  dé
bicãrbonãto dé so� dio), fãbricãdo dé ãcordo com ã normã ABNT NBR 15808:2017. Fãbricãdo
ém chãpã dé ãço, cãpãcidãdé éxtintorã 20-B:C é préssã�o dé trãbãlho dé 1,0 MPã.

9.0.0  SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

As instãlãço� és dã sinãlizãçã�o dé émérgé>nciã dévém séguir  os pãdro� és définidos pélã NT 2-05 do
CBMERJ é principãlménté ã ABNT NBR 16820:2020.

Espécificãçã�o:   Placa de Orientação e Salvamento  

Plãcã dé Sinãlizãçã�o dé Ségurãnçã Contrã Incé>ndio,  Oriéntãçã�o é Sãlvãménto,  Fotoluminéscénté,
Rétãngulãr, 300 mm x 150 mm, fundo vérdé é pictogrãmã brãnco. 

ã) formã: Rétãngulãr;
b) cor do fundo (cor dé ségurãnçã): Vérdé;
c) cor do sí�mbolo (cor dé contrãsté): Fotoluminéscénté;
d) mãrgém (bordã): Fotoluminéscénté.
é) Normã: ABNT NBR 16820:2020.
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Plãcã dé Sinãlizãçã�o dé Ségurãnçã Contrã Incé>ndio, Céntrãl dé Gãsés, Fotoluminéscénté, Rétãngulãr,
300 mm x 150 mm, fundo brãnco, conformé modélo ãbãixo. 

Espécificãçã�o:   Placa de   Sinalização de Alerta  .  

ã) formã: Triãngulãr;
b) cor do fundo dã moldurã (cor dé contrãsté): Amãrélã Fotoluminéscénté;
c) cor do sí�mbolo é moldurã: Prétã;
d) mãrgém (bordã): Fotoluminéscénté.
é) L = 250mm;
f) Normã: ABNT NBR 16820:2020.

Espécificãçã�o:   Placa de Sinalização de Equipamento                                                           

Plãcã dé Sinãlizãçã�o dé Ségurãnçã Contrã Incé>ndio, Fotoluminéscénté, Quãdrãdã, Lãrgurã 250mm,
pãrã indicãçã�o dé éxtintorés portã� téis.  

ã) formã: Quãdrãdã;
b) cor dé fundo (cor dé ségurãnçã): Vérmélhã;
c) cor do sí�mbolo (cor dé contrãsté): Fotoluminéscénté;
d) mãrgém (bordã): Fotoluminéscénté;
é) Pictogrãmã: Fotoluminéscénté; 
f) L = 250 mm;
g) Normã: ABNT NBR 16820:2020.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
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ã) A sinãlizãçã�o  dé  émérgé>nciã  é  sãlvãménto  dã  édificãçã�o  séguirã�  os  pãdro� és  définidos  pélã
ABNT  NBR  16820:2020,  bém  como  ãs  éspécificãço� és  définidãs  pélã  Notã  Té�cnicã
NT2-05/CBMERJ.

b) A bordã fotoluminéscénté dévé possuir lãrgurã mí�nimã dé 5 mm. 

c) TODOS os éléméntos dé sinãlizãçã�o dévém sér idéntificãdos, dé formã légí�vél, nã fãcé éxpostã,
com ã idéntificãçã�o do fãbricãnté (nomé do fãbricãnté ou mãrcã régistrãdã ou nu� méro do Cã-
dãstro Nãcionãl dé Péssoã Jurí�dicã (CNPJ), com ã inténsidãdé luminosã, éxpréssã ém milicãndé-
lãs por métro quãdrãdo, ã 10 min é 60 min ãpo� s rémoçã�o dã éxcitãçã�o dé luz ã (22 ± 3) °C, com
o témpo dé ãténuãçã�o, éxprésso ém minutos (min), ã (22 ± 3) °C, com ã cor durãnté éxcitãçã�o,
conformé DIN 67510-1 é com ã cor dã fotoluminéscé>nciã, conformé DIN 67510-1.

d) O conjunto dãs informãço� és déscritãs ãntériorménté résultã nã mãrcãçã�o conformé éxémplo
ãbãixo pãrã oriéntãçã�o dã Contrãtãdã.

                             
142/22 – 1 800 – K – W / (identificação do fabricante)

Nésté éxémplo, ãs informãço� és sã�o:

ã) 142 é�  ã inténsidãdé luminosã ém mcd/m2 ã 10 min;
b) 22 é�  ã inténsidãdé luminosã ém mcd/m2 ã 60 min;
c) 1800 minutos é�  o témpo dé ãténuãçã�o ãté�  0,3 mcd/m2;
d) K é�  ã cor durãnté éxcitãçã�o;
é) W é�  ã cor dã fotoluminéscé>nciã.
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f) 07.497.285/0001-67, é�  ã idéntificãçã�o do fãbricãnté.

10.0.0. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ã) A  contrãtãdã  dévérã�  promovér  ã  complétã  instãlãçã�o  dos  circuitos  élé� tricos  objéto  désté
projéto,  ém conformidãdé com ã normã NBR 5410:2008  – “Instãlãço� és  Elé� tricãs  dé  Bãixã
Ténsã�o – Procédiméntos”.

b) Dévérã�o sér obsérvãdãs ãs réstriço� és dé ségurãnçã éstãbélécidãs nã Normã Régulãméntãdorã
dé Instãlãço� és é Sérviços ém Elétricidãdé (NR-10) do Ministé�rio do Trãbãlho, nã éxécuçã�o dos
sérviços dé instãlãço� és élé� tricãs ãcimã déscritãs. ET  dé intéirã résponsãbilidãdé dã émprésã
éxécutorã ã obsérvãçã�o é ãdoçã�o dos équipãméntos dé ségurãnçã ãdéquãdos,  visãndo nã�o
pérmitir ã ocorré>nciã dé dãnos fí�sicos é mãtériãis, nã�o so�  ém rélãçã�o ãos séus funcionã� rios,
como tãmbé�m com rélãçã�o ãos funcionã� rios dã UFF é démãis usuã� rios.

c) Sé,  por  quãlquér  motivo,  houvér  nécéssidãdé  dé  ãltérãçã�o  dãs  obrãs  /  sérviços  é  /  ou
éspécificãço� és do projéto bã� sico ou sé surgirém problémãs durãnté o trãnscorrér dãs mésmãs,
nã�o possí�véis dé sérém prévistos com ãntécédé>nciã, ã contrãtãdã dévérã�  justificãr, por éscrito,
tãis ãltérãço� és é / ou problémãs, subméténdo-os, préviãménté, ãF  fiscãlizãçã�o.

d) A plãnilhã dé orçãménto qué ãcompãnhã ésté mémoriãl é�  bã� sicã é fonté dé référé>nciã pãrã ã
formãçã�o  dã  propostã.  O  Projéto  Bã� sico,  ã  Plãnilhã  Orçãméntã� riã  é  ésté  Cãdérno  dé
Espécificãço� és dé Sérviços sé compléméntãm é dévérã�o sér obédécidos;

é) Todos  os  mãtériãis  ã  sérém  fornécidos  pélã  CONTRATADA  dévérã�o  sér  novos,
comprovãdãménté dé priméirã quãlidãdé é ãténdérã�o ãF s condiço� és éstipulãdãs nã ABNT. A
éxpréssã�o dé “priméirã quãlidãdé”, quãndo éxistirém diféréntés grãduãço� és dé quãlidãdé dé
um mésmo produto, indicãrã� , nã présénté éspécificãçã�o, ã grãduãçã�o dé qualidade superior.

************************************************************************************************************************************
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