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8. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de 
Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da fiscalização da obra. O primeiro 
pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra no 
CREA/GO. 
 
9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, 
em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando 
a contratada com o ônus decorrente do fato. 

 
10.  No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 
através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser 
obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências. 
 
11. TODOS OS SERVIÇOS E RECOMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS 
ESPECIFICAÇÕES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS NECESSÁRIOS PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS 
ÁREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM TODO ÚNICO E ACABADO, 
DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

 
130.000 – ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 
 
SEINFRA C4475 - FORRO ACÚSTICO TIPO 'SONEX' EM ESPUMA FLEXÍVEL - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

A contratada deverá colocar placa de isolamento acústico (tipo sonex), em espuma 
semi-flexivel, semi-rígida, de estrutura micro-celular, densidade 11kg/m³, requisitos máximos 
de segurança NBR 9442/IT-10, com dimensões da placa: 625x625x25mm, as placs devem 
ter laudo do IPT, antichamas, modelo lano, densidade optica específica de fumaça máxima 
índice Dm inferior a 230, NRC mínimo 0,55, cor grafite, nas paredes dos auditórios 01 e 02, 
na sala de aula e galpão conforme indicado em projeto. O material deverá ser aprovado pela 
fiscalização e deve ser de primeira qualidade para garantir a durabilidade. 


