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Prezados, 

Você está recebendo um Manual de Uso e Operação da loja GrêmioMania e Central de 

Atendimento ao Sócio realizado pela I9 Engenharia & Consultoria. 

 

Antes de tudo, queremos agradecer sua escolha e confiança para a execução da Loja 

GrêmioMania realizado pela nossa empresa, pois isso é motivo de orgulho para nós.  

Elaboramos este manual objetivando transmitir-lhe, a partir do momento da entrega da loja 

GrêmioMania todas as informações necessárias a respeito da loja, destacando as condições de 

garantia e orientação sobre o uso, operação e manutenção preventiva. 

Para tanto, sua elaboração está de acordo com as normas técnicas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14037/2014, NBR 5674/99 e NBR 5671/90. 

Este manual é de uso e utilização para a loja, de acordo com as informações nele constantes, 

garantirá uma melhor utilização e conservação da mesma, com as necessárias ações no devido 

tempo. 

 

Esperamos que este manual seja um guia orientador para melhor gerir a loja. 

 

 

Atenciosamente, 
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CAPÍTULO I - CARACTERÍSTICAS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA LOJA 
 

1.1 Dados  

 Nome: GrêmioMania 

 Local (endereço): Rua dos Andradas, n. 1578, Bairro Centro, Porto Alegre, CEP: 90.110-
001, Rio Grande do Sul  

 Executor: I9 Engenharia & Consultoria - RS228865 

 Responsável Técnico: Maurício Pedroso – CREA: RS134465 

 

1.2 Dados da empresa executora 

 Empresa: I9 Engenharia & Consultoria Eireli - EPP 

 CNPJ: 29.080.860/0001-64 

 Inscrição Municipal: 29217423 

 Local (endereço): Rua Gaspar Martins n. 553, Bairro Floresta, Porto Alegre, CEP: 90.220-
160, Rio Grande do Sul 

 

1.3 Descrição da reforma 

 Área do térreo: 130m² 

 Área do Subsolo: 130m² 

 Área mezanino: 40m² 

 Área 1° andar: 110m² 

Está área contempla apenas aonde funcionará a Central de atendimento ao Sócio.  

 Tipo: Sala de uso comercial 
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CAPÍTULO II – INTRODUÇÃO 

1. ASPECTOS GERAIS 
 

Este documento visa transmitir os dados técnicos necessários para que seja conhecido os 

sistemas utilizados na edificação, seu uso, manutenção e conservação de maneira a preservar 

sua vida útil. Considerando que: 

a) A I9 Engenharia & Consultoria considera pronta e instalada a loja no dia da inauguração da 

mesma.  

 

2. DEFINIÇÕES 
 

Prazo de Garantia Legal 

Período em que o executor da obra responde pela adequação do produto quanto à sua qualidade 

e quantidade dentro do uso que normalmente dele se espera.  

São prazos estabelecidos pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Garantia 

“Termo de compromisso de funcionamento adequado de uma edificação, componente, instalação, 

equipamento, serviço ou obra, emitido pelo seu fabricante ou fornecedor.”  

Vícios Aparentes 

São aqueles de fácil constatação, anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, 

ou o tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais 

ao proprietário. 

Vícios Ocultos 

São aqueles que diminuem o valor da coisa ou a tornam imprópria ao uso a que se destina, e que, 

se fossem do conhecimento prévio do adquirente, ensejariam pedido de abatimento do preço 

pago ou inviabilizariam a compra. 

Prescrição legal 

Prazo máximo previsto nas leis para se reclamar um direito 

Defeitos 

São anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial de dano à 

saúde ou segurança do proprietário. 
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Dano 

Ofensa ou diminuição do patrimônio moral ou material de alguém, resultante de delito 

extracontratual ou decorrente de instituição de servidão. No Código de Defesa do Consumidor, 

são as consequências dos vícios ou defeitos do produto ou serviço. 

Manutenção 

“Conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional 

da edificação e de suas partes constituintes de atender as necessidades e segurança dos seus 

usuários”. 

Desempenho 

“Capacidade de atendimento das necessidades dos usuários da edificação”. 

Vida Útil 

“Intervalo de tempo ao longo do qual a edificação e suas partes constituintes atendem aos 

requisitos funcionais para os quais foram projetadas, obedecendo aos planos de operação, uso e 

manutenção previstos.” 

3. LEIS E NORMAS 
 

Para conhecimento e melhor entendimento relacionamos algumas das Leis e Normas pertinentes: 

NBR 5671 – Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e 

arquitetura. 

É a Norma Brasileira número 5671, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que 

regulamenta os direitos e obrigações dos intervenientes da construção. 

NBR 5674 – Manutenção de edificações 

É a Norma Brasileira número 5674, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que 

regulamenta, define e obriga a manutenção das edificações. 

NBR 12722 – Discriminação de serviços para construção de edifícios 

É a norma Brasileira número 12722, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que 

discrimina os serviços técnicos necessários à elaboração de planejamento, projetos, fiscalização e 

condução das construções, destinados especialmente às edificações de propriedade pública ou 

privada, residenciais, comerciais, industriais ou agrícolas. 

NBR 6493 - Emprego de cores fundamentais para tubulações. 

É a norma Brasileira número 6493 que determina as cores que devem ser utilizadas para 

identificação das tubulações das diversas instalações existentes nas edificações. 

Norma da ABNT, NBR 16.280 - Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas — 

Requisitos. 

É a norma Brasileira número 16280 que estabelece os requisitos para os sistemas de gestão de 
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controle de processos, projetos, execução e segurança, incluindo meios principalmente para 

reformas e alterações nas características originais da edificação. 

4. REFORMAS E ALTERAÇÕES  
 

Para que a estabilidade e estética da edificação sejam preservadas devem-se tomar cuidados 

com qualquer mudança nas características da construção, pois, estas podem afetar o 

desempenho estrutural e dos demais sistemas do edifício, sendo necessária a observação dos 

seguintes aspectos: 

 

a. Toda e qualquer alteração ou reforma da edificação que altere ou influencie no 
desempenho inicialmente projetado, resultará perda de garantia dos sistemas afetados; 

b. As reformas deverão atender na íntegra as definições descritas no regimento 
interno condominial e legislações aplicáveis, em especial a ABNT NBR 16.280, que trata do 
"Sistema de Gestão de Reformas"; 

c. Toda e qualquer alteração ou reforma da edificação, deve ser previamente 
submetida à análise de um responsável técnico habilitado (engenheiro civil ou arquiteto), através 
de ART ou RRT, para que sejam atendidas as exigências técnico-legais, sendo importante 
ressaltar algumas delas: 

 Todos os tipos de reformas e alterações devem ser avaliados quanto à  implicações 
nas condições de estabilidade, segurança, salubridade e desempenho, decorrentes de 
modificações efetuadas; 

 Toda e qualquer modificação pode alterar ou comprometer o desempenho dos 
sistemas da edificação, inclusive às edificações e unidades vizinhas; 

 As reformas deverão seguir todos os requisitos das normas técnicas e legislação 
aplicáveis, referentes aos sistemas que sofrerão alterações; 

 Após as reformas, os manuais da edificação deverão ser adequados conforme 
determina a NBR 14.037 e NBR 16.280. 

 

IMPORTANTE! 

 

Este manual tem sua validade exclusiva nas condições originais de entrega da edificação, 

cabendo aos responsáveis a elaborar novo manual em caso de alterações na originalidade. 

A I9 Engenharia & Consultoria exime-se de quaisquer responsabilidades sobre alterações 

efetuadas. 
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CAPÍTULO III – ASPECTOS CONSTRUTIVOS E 

RECOMENDAÇÕES DE OPERAÇÃO, USO E 

MANUTENÇÃO 

1. REVESTIMENTO - PAREDES 
 

1.1 Especificações técnicas 
 

Térreo - loja: As paredes executadas foram de gesso acartonado tipo DryWall, sendo aplicada 

sobre elas Massa Corrida e pintura Acrílico Fosco Branco Neve, ambas da marca Suvinil. As 

testeiras foram pintadas com Acrílico Semibrilho Segredo Negro, da marca Coral. Os pilares 

receberam pintura Acrílico Fosco Segredo Negro e uma das faces de cada pilar revestida com 

espelho Cristal 4 mm com acabamento por cantoneiras de alumínio preto. Os rodapés são de 

poliestireno, da marca Santa Luzia, na cor preta de 10cm.  

 

Subsolo - Estoque: Foram aplicadas e pintura Acrílico Fosco Branco Neve da marca Suvinil. 

 

Escada e Mezanino: Foram executadas de gesso acartonado tipo DryWall, , sendo aplicada 

sobre elas Massa Corrida da marca Suvinil e pintura Acrílico SW7065 da marca Coral. Os rodapés 

são de poliestireno, da marca Santa Luzia, na cor preta de 10cm. 

 

1° andar – Banheiros: As paredes foram aproveitadas do sistema executivo existente, sendo 

aplicada sobre elas Massa Corrida da marca Suvinil e pintura Acrílico SW7064 da marca Coral.  

 

1° andar - Quadro Social: As paredes executadas foram de gesso acartonado tipo DryWall, 

sendo aplicada sobre elas Massa Corrida e pintura Acrílico SW7065 da marca Coral. Os rodapés 

são de poliestireno, da marca Santa Luzia, na cor preta de 10cm. 

 

1.2 Manutenções e Recomendações 

 
a. Não esfregue as paredes. 

b. Limpar, com pano branco umedecido com água e sabão neutro. 

c. Não use álcool, querosene ou outros tipos de solvente sobre as superfícies pintadas. 

d. Não utilizar esponjas ásperas, buchas de palha de aço, álcool, lixas e máquinas com jato de 

pressão. 

e. Para que a edificação mantenha uma aparência sempre nova, recomenda-se uma pintura geral 

periódica. 

f. Com o tempo a pintura escurece um pouco e fica naturalmente “queimada”. Nunca faça, 

portanto, retoques em pontos isolados, e pinte, quando necessário, toda a parede ou ambiente. 

g. Evitar o contato com pontas de lápis, caneta ou hidrocor. 

h. Utilizar água e sabão neutro em caso de manchas de gordura. 

i. Evitar atrito e pancadas. 
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j. Para a conservação e limpeza de espelhos, deve-se utilizar somente uma flanela embebida em 

álcool, não sendo recomendável o uso de detergentes e água. 

 

2. REVESTIMENTO - PISOS 
 

2.1 Especificações técnicas 

Térreo - loja: Executado no térreo da loja Porcelanato Piso BIANCOGRES CHICAGO83x83cm. 

Com uma junta de 2mm utilizou-se o rejunte Quartzolit Cinza Platina.  
 
Subsolo - Estoque: Regularizado com argamassa nivela rápido e aplicado pintura Pinta Piso 
Cinza Médio da marca Coral. 
 
Mezanino: Executado com piso emborrachado ecossistema pastilha alta 50x50cm.  

1° andar – Banheiros: Executado Porcelanato Piso BIANCOGRES CHICAGO 84x84cm.  Com 
uma junta de 2mm utilizou-se o rejunte Quartzolit Cinza Platina.  
 
1° andar - Quadro Social: Executado Porcelanato Piso LEVEL METROPOLITAN – MANHATAN 

GREY 83x83cm.  Com uma junta de 2mm utilizou-se o rejunte Quartzolit Cinza Outono.  
 
 

2.2 Manutenções e Recomendações 

 
a. Limpar a seco ou, no máximo com o uso de pano ou esponja macia umedecido com sabão 

neutro, sem a utilização de água em abundância, evitando a infiltração. 

b. Não utilizar vassouras com cerdas duras, como as de piaçava e máquinas de jato que podem 

destruir o rejuntamento entre as peças. 

c. Não utilizar detergentes agressivos, ácidos ou soda cáustica que retiram o esmalte das peças e 

atacam os rejuntamentos. 

d. Para perfeita conservação dos revestimentos cerâmicos, verificar frequentemente a integridade 

do rejuntamento. 

 

IMPORTANTE! 

 

Nunca use materiais abrasivos, saponáceos, produtos com ácido fluorídrico (tipo: limpa 

pedra), em qualquer que seja a concentração. Estes produtos causarão danos irreparáveis 

às placas cerâmicas e agridem o rejuntamento. 
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3. REVESTIMENTO DE FORRO DE GESSO 
 

3.1 Especificações técnicas 

Os forros de gesso são chamados de “falsos”, ou seja, rebaixados, para a passagem de 

tubulações entre o forro e a estrutura de concreto. Foram executados com chapas de gesso 

acartonado tipo Drywall. No térreo, o forro de pé direito alto recebeu pintura em tinta Acrílica 

Fosca Segredo Negro, da marca Coral. Demais locais receberam pintura Acrílico Fosco Branco 

Neve da marca Suvinil. 

 

3.2 Manutenções e Recomendações 
 

a. Limpar, com pano seco para remoção de poeira ou na presença de sujeira aderida utilizar pano 

levemente umedecido no local e sabão neutro cuidando para que a superfície após a limpeza 

fique completamente seca. 

b. Para remover manchas, de bolor ou umidade entre pinturas anuais, utilizar água sanitária. 

c. Não provocar qualquer tipo de impacto direto sobre os forros, para evitar que se quebrem. 

d. Não fixar ganchos ou suportes para pendurar qualquer tipo de objeto. 

e. Abrir vãos para luminárias, spots, ou para fixar pendentes sob o forro, consulte sempre um 

profissional habilitado. 
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4. ESCADAS 
 

4.1 Especificações técnicas 

As escadas que dão acesso ao mezanino e ao 1° andar – Quadro Social, antes da pintura, todos 

os elementos forma lixados, removidas partículas de ferrugem e receberam tratamento com fundo 

preparador para o acabamento final. A pintura na cor Segredo Negro, esmalte sintético acetinado 

Coral. Já a escada que dá acesso ao estoque foi regularizada e recebeu pintura Pinta Piso Cinza 

Médio da marca Coral. 

Atendendo as normas vigentes, foram coladas fitas Antiderrapantes Neon 3M nos degraus da 

escada (imagem 01 e 02). 

Escadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                       Imagem 01                                       Imagem 02 

 

 

4.2 Perda de garantia 

 
a. Colocação de objetos contundentes que possam danificar ou retirar a pintura de acabamento e 

proteção. 

b. Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas 

necessárias. 
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5. ESQUADRIAS 
 

PORTA DE ENROLAR 

5.1 Especificações técnicas 

Visando a segurança da loja, a mesma possui um sistema de porta de enrolar de chapa meia 

cana, motor AC 200Kg, com portinhola  de enrolar 60x40cm, fixado em estrutura metálica auxiliar 

autoportante com pintura na cor preta.  

As cortinas não foram substituídas, apenas receberam lubrificação necessária para seu 

funcionamento, além de todos os elementos serem lixados, removidas partículas de ferrugem e 

receberam tratamento com fundo preparador para o acabamento final, lixadas e pintadas. 

 

 

IMPORTANTE! 

 Deve ser executada manutenção periódica específica para o perfeito funcionamento. 

Caso houver problemas com o funcionamento, na lateral superior no forro de gesso 

está localizado um alçapão com livre acesso para eventuais manutenções. 

 Como as cortinas não foram substituídas não há garantia quanto ao funcionamento da 

mesma. 

 

 

PORTA DE MADEIRA 

5.2 Especificações técnicas 

 
Banheiros: Porta Semi Oca – Cedrinho - 70x210cm, na cor Esmalte Fosco Segredo Negro.  

Mezanino: Porta Semi Oca – Cedrinho - 80x210cm, na cor Esmalte Fosco Segredo Negro.  

Quadro Social: Porta Semi Oca de correr – Cedrinho - 80x210cm, na cor Esmalte Fosco Segredo 

Negro. 

Porta Semi Oca de correr – Cedrinho - 70x210cm, na cor Esmalte Fosco Segredo Negro. 

 

 

5.3 Manutenções e Recomendações 

 
a. Realizar manutenção com empresa especializada seguindo as recomendações do manual 

específico. 
b. Não utilizar produtos ácidos à base de amoníaco ou abrasivos para portas pintadas.  

c. Não lavar com água corrente. 

d. Não bater as portas ou deixá-las abertas em locais de muito vento para não provocar 

rachaduras tanto nas portas quanto nos batentes. 

e. Não calçar as portas para não causar danos às dobradiças e parafusos. 

f. Verificar a presença de cupins e tratar com produto adequado.  
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5.4 Perda de garantia 
 

a. Ausência de revestimento protetor. 

b. Fixação de materiais sobre sua estrutura. 

c. Uso de líquidos para limpeza ou exposição à umidade. 

d. Ocorrência de impactos ou perfurações. 

e. Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas. 

 

 

6. BANCADAS 
 

Nos banheiros foram instaladas bancadas em Granito na cor branco Itaúnas, utilizando o sistema 

de mãos francesas para o sustento da mesma. 

 

6.1 Manutenções e Recomendações 
 

a. Realizar limpeza com pano macio e detergente neutro. 
b. Nunca suba ou se apoie nas bancadas, pois podem se soltar ou quebrar causando ferimentos 

graves. Cuidados especiais com crianças. 
c. Não devem ser retirados elementos de apoio (mão francesa, etc.), podendo sua falta 

ocasionar quebra ou queda da peça ou bancada. 

 

6.2 Perda de garantia 
 

a. Se for evidenciada a retirada dos elementos de apoio (mão francesa) provocando a queda ou 
quebra da peça ou bancada.  

b. Se for evidenciado o uso de produtos abrasivos e/ou limpeza inadequada.  
c. Equipamentos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço da Equipe I9 

engenharia. 
d. Se forem descumpridos qualquer dos itens previstos neste manual.  

 

 

IMPORTANTE! 

Mármores e granitos são produtos extraídos da natureza não havendo garantia de uniformidade de 
tonalidade. 
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7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPLEMENTARES 
 

Todas as instalações elétricas foram executadas de acordo com as normas da ABNT e da 

Concessionária de serviços públicos responsável. 

 

 

ENTRADA DE ENERGIA 

7.1 Especificações técnicas 

 
 Tensão de fornecimento: 220/127V – 60Hz; 

 Alimentadores: 4x50,00+1x25,00mm² 0,6/1kV  90°C; 

 Proteção: Disjuntor tripolar em caixa moldada, capacidade de interrupção 18kA em 220V, 

3x150A; 

 Eletroduto: metálico galvanizado, com diâmetro de 2”. 

 

 

QUADRO ELÉTRICO 

7.2 Especificações técnicas 

Existente quatro quadros elétricos, um deles localizado no interior da loja, próximo a escada do 

depósito, outro no subsolo e os outros três no 1° andar, localizado lado dos banheiros (imagem 

03, 04 e 05). São do tipo sobrepor em chapa de aço o CD é o local onde é instalada a chave geral 

e disjuntores que protegem todos os circuitos da loja. Na porta do quadro de distribuição  existe a 

indicação de todos os circuitos e suas respectivas especificações. Este quadro é projetado e 

rigorosamente executado, dentro das normas de segurança, não podendo ter suas chaves 

trocadas ou alteradas por outras de capacidade diferentes.  
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Quadros Elétricos 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagem 03                                                                Imagem 04 

 

 

Imagem 05 
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Quadro de Cargas 

QUADRO DE CARGAS  

CIRCUITO DESCRIÇÃO CARGA (W) 
CORRENTE 

(A) 

1 VITRINE 726 1X16 

2 LETREIRO 300 1X16 

3 ILUMINAÇÃO LOJA 553 1X16 

4 ILUMINAÇÃO LOJA 404 1X16 

5 ILUMINAÇÃO CAIXA 244 1X16 

6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 120 1X10 

7 ILUMINAÇÃO DEPÓSITO 768 1X16 

8 ILUMINAÇÃO DEPÓSITO 896 1X16 

9 ILUMINAÇÃO VIGIA 168 1X10 

10 ILUMINAÇÃO MEZANINO 576 1X16 

11 IMPRESSORA CAMISETAS 2850 2X16 

12 IMPRESSORAS CAIXA 500 1X16 

13 IMPRESSORAS QUADRO SOCIAL 1000 1X16 

14 RELÓGIO PONTO/ SALA DE REUNIÕS/ TV SENHAS 350 1X16 

15 CORTINA ELÉTRICA 1200 2X16 

16 TELÃO 1000 1X16 

17 IMPRESSORA ESTOQUE 500 1X16 

18 ANTENAS DE SEGURANÇA 200 1X16 

  

AC-01 CASSETE SALÃO 3500 2X25 

AC-02 CASSETE SALÃO 3500 2X25 

AC-03 CASSETE SALÃO 3500 2X25 

AC-04 SPLIT MEZANINO 1500 2X16 

AC-05 CORTINA DE AR 200 2X10 

AC-06 VENTILADOR SUBSOLO 300 2X10 

    

    QUADRO DE CARGAS - QDNB 

CIRCUITO DESCRIÇÃO CARGA (W) 
CORRENTE 

(A) 

1 TOMADAS CAIXA 800 1X10 

2 TOMADAS CAIXA 800 1X10 

3 TOMADAS QUADRO SOCIAL 800 1X10 

4 RACK 1500 1X10 

5 TOMADAS ESTOQUE 400 1X10 
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QUADRO DE CARGAS - QDFL 02 

CIRCUITO DESCRIÇÃO CARGA (W) CORRENTE (A) 

51 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 40 1x16 

52 ILUMINAÇÃO VIGIA 48 1x16 
53 ILUMINAÇÃO 769 1x16 

54 TUG - TOMADA DE USO GERAL 300 1x16 

55 IMPRESSORAS 1200 1x16 

  

AC-07 PISO TETO 2°PAV 60.000BTU/h 5300 3x25 

AC-08 PISO TETO 2°PAV 30.000BTU/h 3000 2x25 
 

 

IMPORTANTE! 

O Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT do 1° andar já se encontrava executado pelas 

instalações anteriores, não sendo instalado pela I9 engenharia & Consultoria. 

 

 

 

 

QGBT 

CIRCUITO DESCRIÇÃO CARGA (W) CORRENTE (A) 

QDFL 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ 01 24855 3X75 

QNDB 1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOBREAK 1 4300 1X50 

QNDB 2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOBREAK 2 4800 1X50 

QDFL 02 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ 02 10657 2X125 

RESERVA RESERVA     

RESERVA RESERVA     

QUADRO DE CARGAS - QDNB 

CIRCUITO DESCRIÇÃO CARGA (W) 
CORRENTE 

(A) 

E51 TOMADAS CAIXA 1600 1X16 

E52 TOMADAS CAIXA 1200 1X16 

E53 TOMADAS QUADRO SOCIAL 2000 1X16 
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Na porta do quadro do interior da loja encontra-se botoeiras (imagem 06) com posições de 

liga/desliga o letreiro da fachada e a iluminação. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 06 

 

7.3 Manutenções e Recomendações 

 
a. Abrir a alavanca dos quadros e a porta sem a utilização de força. 

b. Os quadros devem permanecer fechados e identificados com placas. 

c. Não utilizar os quadros para guarda de materiais de limpeza, ferramentas, correspondência, 

etc. 

d. Fazer limpeza na parte externa contra oxidação. A limpeza deverá ser feita sempre com os 

mecanismos desenergizados, evitando o contato com água. 

 

DISJUNTORES 

7.4 Especificações técnicas 

Os disjuntores instalados são do tipo termomagnético, *DR, padrão IEC, 10kA para tripolares em 

220V e 5kA para monopolares em 127V, da marca CHNT, que têm a função de proteger o circuito 

contra excesso de carga ou curto circuito, desligando-se automaticamente quando isto ocorrer. No 

caso de sobrecarga momentânea em um dos circuitos, o disjuntor em questão se desligará 

automaticamente. 

Chave geral: localizada no quadro de distribuição, interrompe a entrada de energia da loja. 

Sempre que for efetuar reparos nas instalações, desligue sempre a chave geral. Encontra-se 

também instalado no quadro um dispositivo antichoque DR*. 

*Disjuntor DR é um dispositivo que visa à segurança pessoal e patrimonial, pois ele protege tanto 

contra um choque ou contra uma pequena fuga de corrente; esse dispositivo funciona da seguinte 

forma: se você coloca um secador de cabelos na tomada, e esse aparelho está com uma pequena 

fuga de corrente, ou seja, a energia que vem da tomada não está sendo completamente 

aproveitada pelo motor, mas está se perdendo pelo fio e pela carcaça do aparelho, esse 

dispositivo entra em ação e corta o fornecimento de energia, desligando o disjuntor (que fica 

localizado no quadro de luz) de forma a protegê-lo contra choques. Também pode ser desarmado 

quando alguma fiação, por algum manuseio ou movimentação tiver sido desencapada e estiver 

em contato com partes metálicas. 
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IMPORTANTE! 

Sempre que houver limpeza, reaperto ou manutenção das instalações elétricas ou mesmo 

uma simples troca de lâmpadas, desligue o disjuntor correspondente no circuito, ou na 

dúvida, desligue a chave geral. 

 

 

7.5 Operação 

 
a. Os disjuntores são acionados pela simples movimentação de suas alavancas, nas posições 

“ligado” ou “desligado”. 

b. Em caso de sobrecarga no circuito com a ocorrência de desarme do disjuntor, este só deve ser 

religado após o desligamento do equipamento que provocou a queda. Verificar se há outro 

equipamento ligado no mesmo circuito. Caso venha a desligar novamente chamar profissional 

habilitado para verificação da sobrecarga. 

 

CONDUTORES 

7.6 Especificações técnicas 

Os condutores são do tipo antichama com características de não propagação e auto extinção de 

chama, livres de halogênio. 

Circuitos TRIFÁSICOS Circuitos MONOFÁSICOS 

Condutor Cor Condutor Cor 

Fase R Vermelho Fase  Vermelho 

Fase S Branco N(Neutro) Azul claro  

Fase T Preto PE (Terra) Verde 

N(Neutro) Azul  Retorno Amarelo 

PE (Terra) Verde  
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TOMADAS E INTERRUPTORES  

Estão localizados de acordo com o projeto executivo de instalações elétricas. A instalação elétrica 

da loja prevê tomadas com “voltagem” de 127V e outras com 220V. As tomadas em 220V estão 

identificadas com módulo na cor vermelha (imagem 07). 

A quantidade e localização das tomadas foram distribuídas, tendo em vista sua utilização lógica e 

racional, estando de tal forma dimensionada que dispensa a ligação de dois ou mais aparelhos 

elétricos a uma mesma tomada, impedindo assim, sobrecargas que possam prejudicar as 

instalações elétricas da loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 07 

 

7.7 Operação 

TOMADAS 

a. Verificar se os disjuntores do local estão ligados.  

b. Conectar o equipamento à tomada suavemente certificando-se de que as voltagens são 

compatíveis. 

c. Não sobrecarregar o circuito com a ligação de vários equipamentos em uma tomada com 

utilização de benjamins. 

d. Só instalar lâmpadas com a tensão prevista em projeto.  

e. Utilizar proteção individual (estabilizadores) para equipamentos mais sensíveis. 

f. Quando adquirir aparelho elétrico novo, verificar se está dentro das especificações da tomada. 

g. Não introduzir materiais metálicos nos orifícios das tomadas.  

h. Utilizar sapatos de borracha quando for manuseá-las. 
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INTERRUPTORES 

a. Conectar as lâmpadas nos bocais com os disjuntores desligados. 

b. Ligar os disjuntores do local. 

c. Acionar suavemente a tecla para acender as lâmpadas. Em caso de lâmpadas com reator 

aguardar alguns segundos para que lâmpada acenda. 

d. Jamais se utilizar pedaços de papel, borrachas e outros para fixar a tecla.  

e. Se necessário trocar a peça. 

 

7.8 Manutenções e Recomendações 

 
a. Limpar os espelhos. 

b. Reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores e pontos de luz).  

c. Verificar o estado dos contatos elétricos e substituí-los quando apresentarem desgaste, 

utilizando mão-de-obra especializada. 

d. A manutenção corretiva e preventiva deve ser feita por profissional especializado.  

e. Não ligue novos pontos de consumo nos disjuntores já existentes. Se for necessário existem 

espaços vazios no quadro de distribuição para instalação de novos disjuntores.  

 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

As luminárias de emergência têm como sua principal função à iluminação do ambiente em caso 

de falta do fornecimento de energia pela concessionária, visando ter uma iluminação mínima 

dentro da loja. Por isso, conforme legislação em vigor do Corpo de Bombeiros e projeto aprovado 

PPCI foram instaladas luminárias de emergência através de unidades autônomas.  
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ILUMINAÇÃO 

7.9 Especificações técnicas 

Iluminação do estoque (imagem 08): Luminária LED 2x2,5W BIV 6500K, 1,20m – Lumifacil. 

Iluminação pé direito alto (imagem 09): Luminária Plafon de embutir LED 62x62cm, branco frio, 

borda Branca. 

Iluminação pé direito baixo (imagem 10): Luminária Plafon de embutir LED 62x62cm, branco 

frio, borda Branca. 

Iluminação balcão caixa (imagem 10): Luminária de embutir redonda cor preta P/1 PAR20 – 

Revoluz. 

Lâmpada LED PAR30 7W Biv 6500K E27 525LM Save. 

Iluminação vitrine (imagem 10): Luminária de embutir redonda cor preta P/1 PAR30 – Revoluz. 

Lâmpada LED PAR30 10W Biv 6500K E27 790LM Save. 

Iluminação provadores (imagem 10): Lâmpada Fluor Tubular 28W T5, Cor 840 – Philips. 

Iluminação do mezanino (imagem 11): Luminária Plafon de embutir LED 62x62cm, branco frio, 

borda Branca. 

Iluminação Quadro Social (imagem 12 ): Luminária Plafon de embutir LED 62x62cm, branco 

frio, borda Branca.  

Luminária de embutir redonda cor branca frio P/1 PAR20 – Revoluz.  

Lâmpada PAR B20 7w 6500k brl. 

 

                    Iluminação Estoque                                                    Iluminação pé direito alto 

                               

                            

 

 

 

 

 

 

                           Imagem 08                                                                 Imagem 09 
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Iluminação pé direito baixo 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 

 

                       Iluminação provador                                            Iluminação Mezanino 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagem 09                                                           Imagem 10 

  Iluminação Quadro Social 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12 
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SOM E IMAGEM 

Este serviço foi contratado diretamente pelo Grêmio.  

Empresa contratada: TAG AUDIO 
Responsável: André Luís Grando 
Contato: algrando@tagaudio.com.br 

 

SEGURANÇA 

Este serviço foi contratado diretamente pelo Grêmio.  

Empresa contratada: GRUPO EPAVI 
Contato: epavi@epavi.com.br 

 
 
 

IMPORTANTE! 

A I9 Engenharia & Consultoria não se responsabiliza por serviços executados por 

empresas terceirizadas contratadas pelo proprietário, mesmo dentro do prazo de garantia. 

A garantia da empresa será perdida em todos os sistemas, elementos e componentes que 

forem modificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:epavi@epavi.com.br


  

 
 

Página 26 de 44 

I9 Engenharia & Consultoria 

 

 

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 

 

INSTALAÇÕES 

Foram substituídas todas as instalações hidrossanitárias dos banheiros, sendo executadas novas 
instalações para os lavatórios, vasos e o mictório no WC masculino.  

 

8.1 Manutenções e Recomendações 

a. Não retirar as grelhas de proteção que evitam detritos maiores na tubulação, gerando 
entupimento. 

b. Não jogar gorduras ou resíduos sólidos nos ralos de pias e lavatórios. 

c. Não jogar papéis, fios dentais, cotonetes, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos ou 
quaisquer outros objetos nos vasos sanitários. 

d. Jogar água limpa no ralo sifonado para evitar mau cheiro se algum ambiente ficar muito 
tempo sem uso. 

e. Limpar os ralos periodicamente retirando-se quaisquer detritos que possam promover 
entupimentos do ramal e prumada. 

f. Não utilizar produtos ácidos ou cáusticos, água muito quente, hastes ou arames; 

g. Verificar se os registros e torneiras apresentam algum problema de vazamento. 

h. Verificar se há manchas de mofo nas paredes que indicam possíveis vazamentos nas 
tubulações e conexões. 

i. Substituir os elementos de vedação dos registros e torneiras. 

j. Evitar apoiar pesos ou utilizar os registros e torneiras como cabides. 

k. Não apertar as torneiras e registros além do necessário. 

l. Não atarraxar com excesso de força ao instalar filtros, torneiras, etc para evitar vazamentos. 

m. Fechar o registro geral do ambiente no caso de vazamentos em tubulações. 

 

IMPORTANTE! 

O registro de água dos banheiros encontra-se no banheiro masculino, ao lado do vaso 

sanitário. 
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9. LOUÇAS 
 

As louças são revestidas de vidrado impermeável, continuo e uniforme, recobrindo as superfícies 
internas e externas, salvo nas partes necessárias ao apoio das peças durante a cozedura, partes 
invisíveis e partes que não entram em contato com a água. Foram instalados dois vasos sanitários 
e um mictório nos banheiros da marca Deca, na cor branco. 

 

9.1 Manutenções e Recomendações 

a. Acionar regularmente o mecanismo de descarga da bacia. Pois a falta de uso prolongado dos 
mecanismos de descarga pode acarretar danos como ressecamento de alguns componentes 
e acúmulo de sujeira, causando vazamentos ou mau funcionamento. 

b. Realizar limpeza com esponja e detergente. 

c. Verificar o rejuntamento entre a bacia e o piso. 

d. Evitar impactos com objetos pesados. 

e. Não jogue quaisquer objetos nos vasos sanitários e ralos que possam causar entupimentos, 
tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental etc. 

f. Nunca jogue gordura nos ralos das pias, lavatórios e vasos sanitários, coloque-a dentro de 
uma garrafa plástica e deposite no lixo. 

g. Nunca suba ou se apoie nas louças, pois podem se soltar ou quebrar causando ferimentos 
graves. Cuidados especiais com crianças. 

 

10. AR CONDICIONADO 
 

10.1 Especificações técnicas 

Térreo- loja: Foram executadas a infraestrutura completa e a instalação de três Splits Cassetes 
da marca Carrier Q/F de 36.000Btu/h. Para que o ar permaneça no interno da loja com a porta 
aberta, foram instaladas duas cortinas de ar da marca Dugold.  
 
Mezanino: Foram executadas a infraestrutura completa e a instalação de um ar Split Q/F da 
marca Springer Midea de 18.000Btu/h. 
 
1° andar – Quadro Social: Foram executadas a infraestrutura completa e a instalação de dois 
Splits Q/F da marca Carrier de 36.000Btu/h e o outro de 58.000Btu/h. 

 
 

10.2 Manutenções e Recomendações 

a. Sempre contratar mão de obra credenciada para realização das manutenções preventivas e 
corretivas. 

b. O uso prolongado do ar condicionado com portas e janelas abertas pode ocasionar 
condensação de água nas linhas, possibilitando a ocorrência de patologias nas pinturas. 
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IMPORTANTE! 

 Pela loja se localizar no centro da cidade e há grande acúmulo de poeira, deverá ser realizada a 
limpeza dos filtros mensalmente para o melhor desempenho das máquinas de ar condicionado.  

 

11. INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

O sistema de proteção e combate a incêndio é composto por:  

 

 Extintores; 

 Sinalização; 

 Luminárias de emergência; 

 Saída de emergência; 

 Alarme de incêndio. 

 

EXTINTORES 

11.1 Especificações técnicas 

Os extintores de incêndio servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. Para tanto é 

importante ler atentamente as instruções contidas no corpo do próprio equipamento, 

especialmente no que diz respeito às classes de incêndio, para a qual é indicado e como utilizá-lo. 

Foram instalados extintores de pó químico seco tipo ABC – 4 Kg e Água Pressurizada – 10l, 

distribuídos conforme legislação em vigor do Corpo de Bombeiros e projeto aprovado PPCI 

(imagem 13 e 14). 

Extintores de incêndio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Imagem 13                                                                 Imagem 14 
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11.2 Uso 

Os extintores de incêndio servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. Para tanto é 

importante ler atentamente as instruções contidas no corpo do próprio equipamento, 
especialmente no que diz respeito às classes de incêndio, para a qual é indicado e como utilizá-lo. 

São elementos móveis destinados a extinção de chamas, de acordo com o uso determinado pela 

classe do extintor. 

 
 

11.3 Operação 
 

a. Romper o lacre, segurar o extintor na vertical, apertar a alavanca até o fim e dirigir o jato na 

base do fogo. 

 

 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

11.4 Especificações técnicas 

A rota de fuga foi dimensionada a fim de promover apoio às pessoas no trânsito e em fuga até a 

porta de emergência, não apresentando extremidades agudas ou qualquer anomalia que promova 

a interrupção da continuidade. Assim foi identificado todos as rotas de saída com placas 

luminosas (imagem 15 e 16) conforme legislação em vigor do Corpo de Bombeiros e projeto 

aprovado PPCI. 

 

                 Mezanino ->Térreo                                                   Quadro Social -> Mezanino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Imagem 15                                                                 Imagem 16 
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ALARME DE INCÊNDIO 

11.5 Especificações técnicas 

Os alarmes de incêndio estão localizados no mezanino e no subsolo da loja conforme legislação 

em vigor do Corpo de Bombeiros e projeto aprovado PPCI. Foi utilizado o sistema já instalado da 

loja anterior.  

 

HIDRANTES 

11.6 Especificações técnicas 

Conforme legislação em vigor do Corpo de Bombeiros e projeto aprovado PPCI, está instalada 

uma caixa de hidrante, devidamente identificada, dotada de mangueira que e permite combater o 

fogo com segurança no térreo da loja, na frente dos provadores (imagem 17).  

 

Hidrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 17 

 

11.7 Uso 

a) São elementos fixos destinados a extinção das chamas através da água armazenada no 
reservatório elevado. 

b) Possuem mangueiras para fazer chegar à água até o local do sinistro. 
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IMPORTANTE! 

EM CASO DE INCÊNDIO 

 Ao notar indícios de incêndio (fumaça,cheiro de queimado, etc.), certifique-se do que está queimando e 
da extensão do fogo, sempre a uma distância segura; 

 Ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193; 

 Avise imediatamente o zelador; 

 Combata o fogo utilizando o extintor mais apropriado conforme descrito na tabela de classes de 
incêndio; 

 Em caso de não saber manusear os extintores, saia do local imediatamente: fechando as portas e as 
janelas atrás de si, sem trancá-las, desligando a eletricidade e alertando os demais moradores; 

 Jamais utilize os elevadores em caso de incêndio; 

 Não tente salvar objetos - a sua vida é mais importante; 

 Em no máximo 60 dias da instalação do condomínio, deverá ser formado uma brigada de incêndio, 
conforme instrução técnica nº19 do Corpo de Bombeiros. 

 

 

12.  FACHADA 
 

As paredes do térreo foram revestidas em ACM liso branco. Sendo as pingadeiras instaladas em 

Granito Preto São Gabriel.  Os demais serviços executados na fachada foram contratados 

diretamente pelo Grêmio.   

12.1 Manutenções e Recomendações 
 

a. Não utilizar, em hipótese alguma, fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço 

de qualquer espécie ou qualquer outro material abrasivo, vaselina, removedor, thinner ou 

qualquer outro produto derivado do petróleo. 

b. Não usar produtos ácidos, alcalinos e abrasivos. 

c. Em caso de manchas nos granitos causadas por impregnação de algum produto na pedra, 

nunca tentar retirá-lo a revelia, procurar sempre um especialista antes de qualquer 

procedimento, pois alguns componentes que frequentemente ocasionam manchas em pedras, 

quando em contato com certos tipos de elementos químicos tornam-se manchas permanentes 

impossíveis de serem removidas. 

 

IMPORTANTE! 

Mármores e granitos são produtos extraídos da natureza não havendo garantia de 
uniformidade de tonalidade. 

 

12.2 Perda de garantia 
a. Se for evidenciada a retirada dos elementos de apoio. 
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b. Se for evidenciado o uso de produtos abrasivos e/ou limpeza inadequada. 

CAPÍTULO IV – MANUTENÇÃO 

A vida útil dos sistemas construtivos, materiais e equipamentos dependem da maneira como os 

serão utilizados, sendo seu dever conservar, manter, usar e operar nos termos fornecidos pelos 

fornecedores.  

Neste sentido, é importante a leitura do Manual, bem como a atenção especial quanto aos 

prazos de periodicidade das manutenções preventivas e corretivas, a fim de garantir a 

preservação da vida útil e o bom desempenho dos sistemas. 

Relacionamos abaixo algumas responsabilidades com relação à manutenção das edificações, 

diretamente relacionadas à NBR 5674: 

 

PROPRIETÁRIO/ GERENTE E/OU RESPONSÁVEL PELA LOJA 

a. Elaborar, implantar e acompanhar o Programa de Manutenção Preventiva;  

b. Supervisionar as atividades de manutenção, conservação e limpeza; 
c. Administrar os recursos para a realização da manutenção;  
d. Aprovar os recursos para a realização da Manutenção;  
e. Registrar as manutenções realizadas; 
f. Coletar e arquivar os documentos relacionados às atividades de manutenção (notas fiscais, 

contratos, certificados etc.);  
g. Contratar e treinar funcionários para execução das manutenções;  
h. Contratar empresas especializadas para realizar as manutenções; 
i. Fazer cumprir as normas de Segurança do Trabalho. 
 

EMPRESA / FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS 

a. Realizar os serviços de acordo com as normas técnicas, projetos e orientações do Manual do 
Proprietário, do Manual das Áreas Comuns e Manuais dos Equipamentos;  

b. Fornecer documentos que comprovem a realização dos serviços de manutenção, tais como 
contratos, notas fiscais, garantias, certificados, etc.  

c. Utilizar materiais e produtos de primeira qualidade na execução dos serviços mantendo as 
condições originais;  

d. Utilizar peças originais na manutenção dos equipamentos. 
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1. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 
 

 Em atendimento a NBR 5674, a loja deverá realizar um plano de manutenção, e como colaboração 

sugerimos o abaixo: 

 

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS 

ÍTEM DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 

Iluminação de emergência Teste de funcionamento Quinzenal 

Ar Condicionado Limpeza dos filtros Mensal 

Iluminação de emergência Funcionar mais de uma hora Mensal 

Automação dos portões Manutenção Geral Mensal 

Revestimento de pisos em pedras Enceramento Mensal 

Louças, metais Limpeza de ralos, grelhas Mensal 

Persianas de alumínio de enrolar Limpeza Trimestral 

Desratização e dedetização Com empresa terceirizada A cada 6 meses 

Válvula de descarga Limpar e verificar mecanismo A cada 6 meses 

Elétrica - Quadros de distribuição de 
circuitos 

Testar disjuntores A cada 6 meses 

Hidráulica - Sifões, ralos e pias Verificar A cada 6 meses 

Rejunte 
Verificar e refazer rejuntamentos de 

pisos, paredes, soleiras, ralos, peças 
sanitárias 

Anualmente 

Quadro de distribuição dos circuitos Reapertar as conexões Anualmente 

Extintores de Incêndio Recarga Anualmente 

Esquadrias de ferro Repintar Anualmente 

Tetos internos e externos Repintar Anualmente 

Fachadas: elementos Verificar a calafetação, fixações Anualmente 

Tomadas, interruptores e pontos de 
luz 

Reapertar conexões e verificar o estado 
dos contatos elétricos trocando os 

danificados 
A cada 2 anos 

Esquadrias de madeira Repintar  A cada 2 anos 

Mangueiras de incêndio Teste hidrostático A cada 3 anos 

Caixa acoplada, diagrama de entrada Verificar A cada 3 anos 

Paredes internas e externas 
revestidas de argamassa ou drywall 

Repintar A cada 2 anos 

Forro gesso Repintar A cada 2 anos 

Pintura piso Repintar A cada 2 anos 

Válvula de descarga, torneira 
automática e eletrônica 

Verificar estanqueidade A cada 5 anos 
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IMPORTANTE! 

As manutenções corretivas e/ ou preventivas devem ser realizadas por profissionais 

qualificados ou empresa especializada, conforme determina a NBR 5674. 

 

2. REGISTROS DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS 
 

A NBR 5674 determina que deve ser registrado todas as manutenções realizadas em livro, 

devendo ser armazenadas em local adequado, para que não se danifique ou se perca.  

 

SERVIÇOS Funcionamento 
Data da 

Manutenção 

Ar Condicionado     

Split Cassete     

Iluminação     

Troca de lâmpadas     
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3. DICAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 
 

HIDRÁULICA  

Como desentupir a pia do lavatório 

 Com o auxílio de luvas de borracha, um desentupidor e uma chave inglesa, siga os 
seguintes passos: 

 Encha a pia de água; 
 Coloque o desentupidor sobre o ralo, pressionado-o para baixo e para cima, observe se ele 

está totalmente submerso; 
 Quando a água começar a descer, continue a movimentar o desentupidor, deixando a 

torneira aberta; 
 Se a água não descer, tente com a mão ou com o auxílio de uma chave inglesa, 

desatarraxar o copo do sifão, neste copo ficam depositados os resíduos, geralmente 
responsáveis pelo entupimento, mas não esqueça de colocar um balde em baixo do sifão, 
pois a água pode cair no chão; 

 Com um arame, tente desobstruir o ralo da pia, de baixo para cima, algumas vezes, os 
resíduos se localizam neste trecho do encanamento, daí a necessidade de usar um arame; 

 Coloque o copo que você retirou do sifão, não convém colocar produtos a base de soda 
cáustica dentro da tubulação de esgoto; 

 Depois do serviço pronto, abra a torneira e deixe correr água em abundância, para limpar bem. 
 

Como regular a caixa de descarga acoplada da bacia sanitária: 

Regulagem: 

 Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada; 
 Com a ajuda de um alicate, rosquiar a bóia, deixando-a mais firme para que quando a caixa 

estiver cheia, não permita que a água transborde pelo ladrão. 
 

Substituição: 

 Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada; 
 Desrosquiar a boia; 
 Leve-a um depósito de materiais de construção para que sirva de modelo para a compra de 

uma nova;com a nova boia em mãos, encaixe-a e rosqueie-a exatamente no local de onde a 
antiga foi retirada. 

 

Teste de vazamento de água 

Na válvula ou na caixa de descarga: 

 Jogue cinza de cigarro no vaso sanitário; 
 O normal é a cinza ficar depositada no fundo do vaso;  
 Em caso contrário, é sinal de vazamento na válvula ou na caixa de descarga. 
 Nas bacias cuja saída da descarga for para trás (direção da parede), deve-se fazer o teste 

esgotando-se a água; se a bacia voltar a acumular água, há vazamento na válvula ou na 
caixa de descarga.  
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ELÉTRICA  

Parte da instalação não funciona: 

 Verificar no quadro de distribuição, se o disjuntor daquele circuito não está desligado, em 
caso afirmativo, religá-lo; 

 Se ao religá-lo ele voltar a desarmar, solicite a assistência de um técnico habilitado, para 
substituí-lo ou para localizar um curto circuito na instalação. 

 

Superaquecimento do quadro de distribuição: 

 Verificar se existem conexões frouxas e re apertá-las; 
 Verificar se existe algum disjuntor com aquecimento acima do normal, isto pode ser 

provocado por mau contato interno do disjuntor devendo o mesmo ser imediatamente 
desligado e substituído. 

 

Disjuntor do quadro de distribuição desarmando com frequência: 

 Verificar se existe algum mau contato elétrico (conexões frouxas) que são sempre fonte de 
calor, o que afeta a capacidade dos disjuntores, neste caso, um simples reaperto nas 
conexões resolverá o problema; 

 Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecarregado com instalação de novas cargas, 
cujas características de potência são superiores às previstas no projeto, tal fato deve ser 
rigorosamente evitado; 

 Verificar se não existe nenhum aparelho conectado ao circuito em questão, com problema 
de isolamento ou mau contato que possa causar fuga de corrente. 
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CAPÍTULO V – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1. Meio ambiente 
 

O consumo consciente é algo vital para a sustentabilidade da sociedade e para o futuro do nosso 
planeta. Acreditamos também que o melhor caminho para mudar hábitos é a informação. 
Seguindo este conceito, abaixo algumas dicas importantes para os aspectos ambientais e 
promova a conscientização dos funcionários que coloborem com ações que tragam benefícios.  
 

Uso Racional da Água 

 

 Verifique periodicamente as contas para analisar o consumo de água. 

 Em caso de oscilações chamar a concessionária para inspeção.  

 Oriente a equipe a verificar periodicamente a existência de perdas de água (torneiras 
“pingando”, bacias “escorrendo” etc) 

 Oriente a equipe no uso adequado da água, evitando o desperdício. 
 

Uso Racional da Energia 
 

 Procure estabelecer o uso adequado de energia, desligando quando possível pontos de 
iluminação e equipamentos.  

 Para evitar fuga de corrente elétrica, realize as manutenções sugeridas, tais como: rever 
estado de isolamento das emendas de fios, reapertar as conexões do Quadro de Distribuição 
e as conexões de tomadas, interruptores e ponto de luz, verificar o estado dos contatos 
elétricos substituindo peças que apresentam desgaste.  

 Instale equipamentos e eletrodomésticos que possuam selo de “conservação de energia”, 
pois estes consomem menos energia. 

 
 

2. Segurança Patrimonial 
 

 Contrate seguro contra incêndio e outros sinistros, abrangendo todas as unidades, partes e 
objetos comuns;  

 Garanta a utilização adequada dos ambientes para os fins que foram destinados, evitando 
utilizá-los para o armazenamento de materiais inflamáveis e outros não autorizados;  

 Garanta a utilização adequada dos equipamentos para os fins que foram projetados. 
 

3. Operação dos Equipamentos e ligações 
 

 Deverá ser consultado o manual dos fabricantes. 
 
 
 
 



  

 
 

Página 38 de 44 

I9 Engenharia & Consultoria 

 

 

CAPÍTULO VI – GARANTIAS 

Sistema No Ato da Entrega 
Especificado 

pelo 
Fabricante 

6 meses 1 ano 2 anos 5 anos 

Sistemas 

Ar 
condicionado  

  
Desempenho do 

equipamento 
  

Problemas na 
infra-estrutura e 

tubulação, exceto 
equipamentos e 

dispositivos 

    

Automação de 
portões 

  
Desempenho do 

equipamento 
  

Problemas com a 
instalação 

    

Sistema de 
combate a 
incêndio 

  
Desempenho do 

equipamento 
  

Problemas com a 
instalação 

    

Iluminação de 
emergência 

  
Desempenho do 

equipamento 
  

Problemas com a 
instalação 

    

Instalações elétricas 
– Tomadas / 

Interruptores / 
Disjuntores 

Material 
Espelhos danificados 

ou mal colocados 

Desempenho do 
material e 
isolamento 

térmico 

        

Serviço       
Problemas com a 

instalação 
    

Instalações elétricas 
– Fios, Cabos e 

Tubulação 

Material   

Desempenho do 
material e 
isolamento 

térmico 

        

Serviço       
Problemas com a 

instalação 
    

Instalações 
hidráulicas – Louças, 

Caixa de descarga, 
Bancadas 

Material 
Quebrados, trincados, 
riscados, manchados, 

entupidos 

Desempenho do 
material 

        

Serviço       
Problemas com a 

instalação 
    

Instalações 
hidráulicas – Metais 
sanitários, Sifões, 

Flexíveis, Válvulas, 
Ralos 

Material 
Quebrados, trincados, 
riscados, manchados, 

entupidos 
  

Desempenho 
do material 

      

Serviço       
Problemas com a 

vedação 
    

Esquadrias de Madeira 
Lascadas, trincadas, 
riscadas, manchadas 

    
Empenamento ou 

descolamento 
    

Fechaduras e ferragens em geral 

Danos em fechaduras 

e ferragens - 
amassada, riscada, 

manchada 

  
  

  
  

Funcionamento 

de fechaduras e 
ferragens 

  
  

  
  

Revestimentos de 
Parede, Piso e Teto 

Paredes e tetos        

Fissuras 
perceptíveis a 
uma distância 
superior a 1 

metro  

    

Cerâmica/ 
Porcelanato 

Quebrados, trincados, 
riscados, manchados, 

com tonalidade 
diferente 

  

Falhas no 

caimento ou 
nivelamento 
inadequado 
nos pisos 

  

Soltos, 
gretados, 

com 
desgaste 

excessivo, 
que não por 

mau uso 

  

Pedras 
naturais 

(Mamoré, 
granito e 
outras) 

Quebrados, 
trincados, riscados, 
falhas no polimento 

(quando 
especificado) 

  

Falhas no 
caimento, 

nivelamento 
inadequado 
dos pisos 

  

Soltas, com 
desgaste 

excessivo, 
que não 
por mau 

uso 

  

Rejuntamento Falhas ou manchas     
Falhas na 
aderência 

    

Forros Gesso 
Qubrados, trincados 

ou manchados 
    

Fissuras por 
acomodação dos 

elementos 
estruturais e de 

vedação  

    

Vidros e Espelhos 
Quebrados, trincados, 

riscados 
    Má fixação     
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CAPÍTULO VII – FORNECEDORES 

1. REALIZAÇÃO 
 

I9 ENGENHARIA & CONSULTORIA 

Endereço: Rua Gaspar Martins, 553 – Porto Alegre/RS – CEP 90220-160 

Fone: (51) 3273-1311 

 

 

2. PROJETOS TÉCNICOS 
 

Projeto de Instalações Elétricas  

Drive Engenharia 

Responsável Técnico: Eng° Ricardo Szupszynski 

Rua: Vigário José Inácio, n° 433 

Fone: (51) 3126-8232 

 

Projeto Arquitetônico  

Viviane Carrion Arquitetura & Design 

Fone: (51) 99169-9464 

 

Projeto de Ar Condicionado 

Multitécnica Engenharia LTDA 

Rua Marques do Pombal, nº 1719/402 

Fone: (51) 30613935 

 

3. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PRINCIPAIS  
 

Instalação Ar Condicionado 

Multitécnica Engenharia LTDA 

Rua Marques do Pombal, nº 1719/402 

Fone: (51) 3061-3935 

 

Espelhos 

JF Vidros 

Endereço: Rua Bom Retiro, nº131, Santa Augusta – Viamão - RS 

Fone: (51) 3435-5828 

Equipamentos Ar Condicionado  

Refrigeração DuFrio Comércio e Importação LTDA 

Endereço: Av. Carlos Lindenberg, nº4723, Galpão –  

Fone: (51) 3435-5828 
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Equipamentos contra incêndio  

HolyFire 

Endereço: Av. Cairú, nº 969, Navegantes - Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3028-8818 

 

Fachada em ACM 

JF Vidros 

Endereço: Rua Bom Retiro, nº131, Santa Augusta – Viamão - RS 

Fone: (51) 3435-5828  

 

Material de DryWall  

Acartocenter Construção a Seco LTDA 

Endereço: Av. São Pedro, nº 346, São Geraldo - Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3061-4300 

 

Material de Iluminação  

Comercial Iluminin LTDA 

Endereço: Av. Ipiranga, nº 7490, Loja 11, Jardim Botânico – Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3557-5070 

 

Mármores e Granitos  

Mundial Mármores e Granitos LTDA - Me 

Endereço: Rua Bento Gonçalves , nº3663, Guarani – Novo Hamburgo - RS 

Fone: (51) 35658-0307  

 

Material - Pisos e Rodapés 

Elevato Materiais de Construção e Decoração Ltda. 

Endereço: Rua Carvalho Monteiro, nº 307, Três Figueiras – Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3333-8200 

 

Material - Pintura 

Aquarela Tintas LTDA 

Endereço: Av. Ipiranga, nº 3045, Santana– Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3223-0133 

 

Porta de enrolar 

Metalúrgica Gradini 

Endereço: Rua Elias Botomé, nº 463,– Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3340-6297 

 

Quadros elétricos 

Montê Indústria Elétrica 

Endereço: Av. Bahia, nº 907,– Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3022-2022 
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CAPÍTULO VIII– ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

1. SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Quando for necessário realizar algum tipo de reparo que esteja previsto no Termo de Garantia, 
entre em contato: 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua Gaspar Martins, 553 – Porto Alegre/RS – CEP 90220-160 

Email: engenharia@i9engenhariaeconsultoria.com.br 

Fone: (51) 3273-1311 

 

CAPÍTULO IX– INSPEÇÕES TÉCNICAS 

Após a entrega, a equipe da I9 Engenharia & Consultoria, responsável pela execução da reforma, 

efetuará INSPEÇÕES TÉCNICAS na loja entregue, a fim de verificar além da realização das 
manutenções e uso correto da edificação, bem como avaliar os sistemas quanto ao desempenho 
dos materiais e funcionamento. Estás inspeções de manutenções preventivas acontecerão em: 3 

meses, 6 meses da data da entrega da loja. Cada visita será entregue um relatório fotográfico 
evidenciando problemas encontrados, garantias, soluções e manutenções de cada patologia que 

possa ter sido desenvolvida.  
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CAPÍTULO X– MEMORIAL DESCRITIVO 

Subsolo 

Escada Pintura Pinta Piso na cor Cinza Médio,  marca Coral. Fita antiderrapante Neon 

Iluminação Luminárias LED 2x2,25w, BIV 6500K, marca Lumifácil 

Parede Pintura Acrílica Fosco, cor Branco Neve, marca Suvinil 

Piso Pintura Pinta Piso na cor Cinza Médio, marca Coral 

Teto Pintura Acrílica Fosco, cor Branco Neve, marca Suvinil 

Loja 

Escada 
Pintura Esmalte Sintético na cor Segredo Negro, marca Coral. Fita antiderrapante 
Neon 3m 

Espelhos Espelho Cristal 4mm, cantoneiras alumínio preto 

Esquadria Porta de enrolar, motor Ac 200Kg, portinhola de enrolar 60x40cm 

Iluminação 
Luminária Plafon de embutir LED 62x62cm, branco frio, borda Branca. Luminária de 
embutir redonda cor preta P/1 PAR20 – Revoluz. Lâmpada LED PAR30 7W Biv 6500K 
E27 525LM Save. 

Parede Massa Corrida, marca Suvinil. Pintura Acrílica Fosco, cor Branco Neve, marca Suvinil 

Piso Porcelanato Biancogress Chicago 83x83cm 

Refrigeração 
Splits Cassetes da marca Carrier Q/F de 36.000Btu/h. Cortinas de ar da marca 
Dugold. 

Rejunte Marca Weber Quartzolit, cor Cinza Platina 

Rodapés Rodapé de prolipolireno cor preto - 10cm, marca Santa Luzia 

Soleira Granito Preto São Gabriel 

Teto 
Forro de gesso acartonado. Pintura tinta Acrílica Fosco, cor Segredo Negro, marca 
Coral 
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Mezanino 

Escada 
Pintura Esmalte Sintético na cor Segredo Negro, marca Coral. Fita antiderrapante 
Neon 3m 

Esquadrias Porta Semi Oca – Cedrinho - 80x210cm, na cor Esmalte Fosco Segredo Negro 

Iluminação Luminária Plafon de embutir LED 62x62cm, branco frio, borda Branca 

Parede Pintura Acrílica Fosco, cor Branco Neve, marca Suvinil 

Piso Emborrachado ecossistema pastilha alta 50x50cm 

Refrigeração Split Q/F da marca Springer Midea de 18.000Btu/h. 

Rodapés Rodapé de prolipolireno cor preto - 10cm, marca Santa Luzia 

Teto Pintura Acrílica Fosco, cor Branco Neve, marca Suvinil.  

Banheiros 

Bancadas Granito Branco Itaúnas 

Esquadrias 
Porta Semi Oca – Cedrinho - 70x210cm. Pintura Esmalte Fosco Segredo Negro, marca 
Coral.  

Louças 
Vaso sanitário com caixa acoplada 3,6l, marca Deca. Mictório, cor branca, marca 
Deca. 

Metais Torneira para lavatório de mesa bica baixa, marca Meber 

Parede Massa Corrida, marca Suvinil. Pintura Acrílica Fosco, cor SW7064, marca Suvinil 

Piso Porcelanato Biancogress Chicago 83x83cm.  

Rejunte Rejunte marca Weber Quartzolit, cor Cinza Platina; 

Teto 
Forro de gesso acartonado. Pintura tinta Acrílica Fosco, cor Segredo Negro, marca 
Coral 
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                 Porto Alegre, 14 de Fevereiro de 2019  

 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                               GrêmioMania 

 

1° andar - Quadro Social 

Esquadrias 
Porta Semi Oca – Cedrinho - 70x210cm. Pintura Esmalte Fosco Segredo Negro, marca 
Coral. Porta Semi Oca de correr – Cedrinho - 80x210cm, Esmalte Fosco Segredo 
Negro, marca Coral 

Iluminação Luminária Plafon de embutir LED 62x62cm, branco frio, borda Branca 

Parede Massa Corrida, marca Suvinil. Pintura Acrílica Fosco, cor SW7065, marca Coral 

Piso Porcelanato Level Metropolitan – Manhatan Grey 83x83cm 

Refrigeração Splits Q/F da marca Carrier de 36.000Btu/h e 58.000Btu/h 

Rejunte Rejunte marca Weber Quartzolit, cor Cinza Outono 

Rodapés Rodapé de prolipolireno cor preto - 10cm, marca Santa Luzia 

Teto 
Forro de gesso acartonado. Pintura tinta Acrílica Fosco, cor Segredo Negro, marca 
Coral 


