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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Módulo de arquibancadas e vestiários. 

Descrição: Construção de Arquibancadas e vestiários no Campo de Futebol do Bairro 

São Jorge. 

Endereço: Rua da Apae, Bairro São Jorge - Capão da Canoa/RS. 

 

 O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os 

métodos construtivos a serem empregados para a execução.  

 
 Os serviços envolverão a execução de obra conforme projeto para atender a demanda 
solicitada pertinente ao Campo de Futebol que, através desta, terá estrutura básica de 
vestiários, cabine/sala de imprensa, sanitários para árbitros e arquibancada para o público 
geral. 
 Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços.  
 As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em 
aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo 
orçamento proposto. 
 

LOCAL DA OBRA 
 
A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 
local das obras e dos serviços. Todos os serviços necessários, que exigem o uso de energia 
elétrica e de água, e outros, necessários para realizar as obras e/ou serviços, serão de 
responsabilidade da empresa executora e realizados com material próprio. 

 
O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado 

a fim de se evitar acidentes. 
 
 

Disposições Preliminares: 

Na execução de todos os projetos e serviços, a Contratada deverá seguir as Normas 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas 
especificações. 

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial 
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão 
interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode 
ser feita sem consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos 
e especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e 
durante a execução de quaisquer serviços. 

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá 
solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos 
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 
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atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 
substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que 
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve 
dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 
especificações apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e 
confirmar todos os serviços que deverão ser realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços, verificando todas as 
dificuldades dos serviços. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos 
de serviços mal executados ou errados por sua culpa. 

A seguir será descrito, de forma simplificada, o modo de execução para a realização 
dos serviços. 
 
 
DOS SERVIÇOS: 

 
SERVIÇOS INICIAIS: Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as 
especificações descritas a seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as 
mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio 
Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 
 

 Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de 
Serviço, fornecida pela FISCALIZAÇÃO deste município; 

 A Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos 
requisitos abaixo: 

 A empresa deverá instalar a placa da empresa com área mínima de 2,00 m² e com o 
nome do responsável técnico da mesma. Deverá ser confeccionada em chapa metálica 
a fim de resistir às intempéries durante todo período da obra, devendo ser pintada 
obedecendo à proporcionalidade do modelo. A placa deverá ser instalada em posição 
de destaque no local dos serviços, devendo a sua localização ser previamente 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A placa deverá ser afixada no início das obras, sendo 
que o modelo da mesma será fornecido pelo Departamento de Engenharia. 

 Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo 
responsável técnico da empresa. 

 ART de fiscalização fornecida pela equipe técnica da PMCC.  
 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Para viabilizar os serviços conforme mencionado inicialmente, ficará sob a 
responsabilidade da empresa contratada a obtenção do licenciamento ambiental 
referente ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção e Demolição 
(PGRSCC), conforme prevê a Lei Federal nº 12305/2010 e Lei Municipal 
Complementar nº 35, art. 27, ficando a cargo, também da empresa, as despesas 
concernentes a obtenção do licenciamento ambiental; 
Para a execução dos serviços envolvendo destocamento, poda ou remoção de árvore, 
também é de responsabilidade da empresa executora o atendimento à legislação 
vigente. 

 
 

1. INSTALAÇÕES DA OBRA:  
 

 As Instalações provisórias de obra Correrão por conta exclusiva da Contratada todas as 
despesas com as instalações provisórias da obra, tais como:  

 Maquinaria, equipamentos e ferramentas.  

 Instalações ou derivações provisórias de água, luz e força. 

 Instalações sanitárias e outras, para operários e demais funcionários, em concordância 
com as exigências oficiais.  

 Despesas Gerais e de Administração local da obra: Correrão igualmente por conta da 
Construtora outras despesas que incidem indiretamente sobre o custo das obras 
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 Vigilância: A Construtora manterá um perfeito e contínuo serviço de vigilância no 

recinto dos trabalhos, cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer furtos, desvios 
ou danos, decorrentes de negligência durante a execução das obras, até sua entrega 
definitiva.  

 Limpeza: A Construtora procederá periodicamente à limpeza da obra, removendo 

o entulho resultante, tanto no interior da mesma, como no canteiro de serviço, 
inclusive capina. 
 

  TAPUME: Para a segurança dos usuários deverá ocorrer, conforme projeto, o 
 isolamento reduzindo-se a área de uso das imediações com tapume em chapas de 
 compensado laminado de 12,0 mm afixados com pregos em montantes de eucalipto 
 cravados no solo numa profundidade de 80 cm, com guias de eucalipto na horizontal 
 entre as escoras de eucalipto. A altura do tapume será a maior medida comercial das 
 chapas, ou seja, 2,20 metros. A alteração de material para o tapume deverá ser 
 aprovada pela fiscalização. O tapume deverá ser fixado para isolar a área a ser 
 edificada das demais dependências do campo a fim de se evitar qualquer tipo de 
 acidente. 

 

 LOCAÇÃO DA OBRA: Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada 
dos entulhos, oferecendo a área totalmente livre para a construção, armazenamento de 
materiais, circulação de veículos, equipamentos e pessoas. Este serviço é medido em 
m² de terreno limpo.  

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 1,50 m. O nível dos pisos internos deverá estar de acordo com os 
indicados no projeto arquitetônico.  

 
 

2. MOVIMENTO DE TERRA:  
 

Escavação manual em solo, feita pelo engenheiro responsável pela obra que deve 
verificar se a profundidade atingida fornece uma boa resistência. Execução de 
apiloamento do fundo de sapatas. Aterro entre baldrames e sobre sapatas, com 
transporte de matéria de primeira categoria, inclusive escavação, carga e descarga 
manual. Aterro interno para execução dos níveis indicados em projeto. 

 
 

3.  INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES): 
  
 Conforme NBR 6122/96 a fundação será executada em concreto armado composto de: 

 Micro estacas de diâmetro 25cm, com profundidade a ser medida conforme sondagem 
de solo e dimensionada através de Projeto Estrutural a ser fornecido pela Contratada.  

 Sapatas pré-moldadas (Fck 20 MPa) de 90x115, H=1,00m  

 Vigas baldrame em concreto armado 15x30cm (Fck 25 MPa).  

 Toco de pilar (bloco de coroamento) (Fck 25MPa): Situado entre o topo das sapatas e 
as vigas de baldrame, armados e obedecendo ao cobrimento da armadura. Deve-se 
obedecer as normas NBR 6122, NBR 6118 e demais especificações. 
 
 
4.  SUPRA ESTRUTURA: 

  
 -4.1 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS: 

 A Estrutura principal da arquibancada será em pilares de Concreto pré-moldado 
 especial (T14 30MPA, totalizando 1,74m3 de concreto). 

 Vigas Planas: 04 vigas Mezanino dimensões 20x60x550cm. 

 21 DEGRAUS de arquibancada dimensões 44x90x600cm. 
 
 -4.2 OUTRAS ESTRUTURAS:  

  A estrutura será composta por pilares e vigas em concreto armado e deverá ser 
 executada conforme preceitos da NBR 6118/2014.  
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 Os pilares serão em concreto armado (fck 25 Mpa), com seção 15 x 25 cm e armadura 
longitudinal 4 Ø 10 mm e transversal Ø 5 mm cada 15 cm. 

 As vigas serão adicionadas sobre as paredes de alvenaria, as mesmas serão em 
concreto armado (fck 25 Mpa) de seção 15x30 cm, armadura longitudinal 4 Ø 8 mm e 
transversal Ø 5 mm a cada 15 cm.  

 
 O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em 
obra, quanto necessário, segundo as recomendações de norma. O agregado graúdo a ser 
utilizado na mistura deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e 
materiais pulverulentos. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de matéria 
orgânica. Lançamento do Concreto – O concreto deverá ser lançado logo após o 
amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de 
tempo superior a duas horas. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade 
do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 1,50m. O sistema de 
transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e 
o adensamento deverá obedecer a todos os parâmetros de norma. 

 
 

ATENÇÃO: As informações dos itens 5 e 6 são aplicadas a fim de quantitativos e de descrição 

do que será executado, a fim de orientação e conhecimento da execução, mas a Empresa 
contratada é que será responsável pelo Projeto Estrutural da Obra, fornecido por Profissional 
habilitado pelos órgãos competentes e devidamente dentro das Normas, e previamente 
aprovado pelo Setor de Engenharia da PMCC. 
 
 

5 PAREDES E PAINÉIS:  
 

 ALVENARIA: As paredes serão em alvenaria de tijolos 6 furos assentadas com 
argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Deverão seguir dimensões e especificações em 
planta. 
 Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem 
trincas. As juntas deverão ter no máximo 15mm, permanecendo perfeitamente colocados em 
linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.  
 O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em 
obra, quanto necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto 
deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica;  
 Junto aos vãos das janelas deverá ser executada vergas e contravergas e sobre as 
portas vergas, ambas em concreto armado, com engastamento lateral mínimo de 20 cm.  

 
6 COBERTURAS:  

 

 VESTIÁRIOS E CIRCULAÇÃO CENTRAL: 

Estes ambientes serão cobertos pelo módulo de arquibancadas pré-moldadas, pois 
estarão abrigados sob as mesmas. 

Forro Interno: Deverá ser instalado forro interno em PVC branco, réguas 10 cm, nos 
banheiros com pé-direito de 2,60m, incluindo cama de forro e roda-forro.  
Cobertura Superior: (reservatórios e Cabine):  Será executada laje em concreto pré-

moldada (sistema vigota/tavela), devidamente regularizadas (para nivelamento) e rebocadas 
para acabamento. 

 
 

7 IMBERMEABILIZAÇÕES: 
 - As vigas de baldrame deverão receber impermeabilização com hidroasfalto (4 
demãos), respeitando as especificações do fabricante, em todas as suas superfícies aparentes.
 - As paredes “hidráulicas” dos sanitários e vestiários também deverão receber 
impermeabilização com hidroasfalto (4 demãos) até a altura de 1,50m. 
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8 PAVIMENTAÇÃO E PISOS: 
 

 - Sanitários, Vestiários, Circulação central, e Cabine: Para a execução dos pisos 

deve-se respeitar as especificações abaixo:  
Leito de Pedra Brita: deverá ser executado um leito de pedra brita com 5cm de espessura;  
Lastro de Concreto: deverá ser executado um lastro de concreto para contrapiso, com FCK 
20 MPa, na espessura de 5cm com esteira de ferro 4.2mm malha 20x20 cm;  
 -Pisos: piso cerâmico antiderrapante PEI 5, 45x45cm, assentado com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento com argamassa industrializada e regularização de base com 
espessura de 2,5cm.  
 O piso deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de 
limpeza para os ralos e para a porta externa; 
 Fazer os arremates necessários e assentar piso cerâmico no corte da parede; 
 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser 
industrializado, em perfeito alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores 
plásticos; 
 Deverá ser instalada soleira em granito somente na porta externa, medindo 15 cm de 
largura.  
 -Rodapés: O rodapé deverá ser da mesma pedra do piso cerâmico, colado com 

argamassa industrializada com 10 cm de altura. Deverá ser aplicado nos cantos em que o piso 
encontrar perpendicular à parede em alvenaria. 
 
 -Arquibancada: Deverão receber degraus de concreto moldado in loco em placa  

intermediários entre os degraus maiores, para subida/descida dos ocupantes, de dimensões 
conforme projeto, e seguindo padrão da figura abaixo:  
 

 
DETALHE DEGRAUS INTERMEDIÁRIOS 

 
 

9 REVESTIMENTOS: 

 Deverá ser aplicado revestimento de chapisco, emboço e reboco conforme 
especificação, nas paredes internas e externas. 

 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm. 

  O emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, 
sobre o chapisco.  

  Reboco executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:1:3, na 
espessura de 1,5cm. 
 

 Paredes Internas dos Vestiários: Nas áreas indicadas em Planta (compartimento de 
chuveiros, vasos sanitários e lavatórios), fornecer e executar nas paredes, até o nível 
da alvenaria destes (h=2,10m), o revestimento cerâmico Classe A, com as peças nas 
dimensões 0,33 x 0,45 m, ou equivalente, da marca Eliane, Portobello ou similar; 
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 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser 

industrializado, em perfeito alinhamento e espaçamentos com o emprego de 

espaçadores plásticos. 

 

10 ESQUADRIAS: 
 
 As esquadrias deverão obedecer rigorosamente o projeto arquitetônico, quanto a sua 
localização, forma de abertura e tamanho. As fechaduras serão de primeira qualidade, de 
marca solidamente consolidada no mercado.  
 

 Janelas dos Vestiários: serão com caixilhos de correr em alumínio anodizado e vidro 

temperado 8 mm com grade de alumínio externa.   

  Os perfis em alumínio juntamente com os vidros devem garantir a rigidez da esquadria 
e não haverá persianas instaladas;  

  As janelas de correr serão dotadas de 02 (duas) peças de vidro, sendo duas móveis 
de correr, corrediças horizontais. 

  As duas partes móveis deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio na 
junção central (fechadura), a fim de garantir a perfeita vedação da estrutura através do 
mecanismo de fechamento, que serão os puxadores de alumínio para possibilitar o 
deslizamento dos vidros móveis;  

  As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros serão de alumínio;  

 Para a vedação, a fim de evitar a entrada de vento e água da chuva, o contato entre os 
vidros deverá possuir filete de feltro para a garantia da estanqueidade. O mesmo 
deverá ser considerado nos demais pontos de contato entre os vidros;  

 Janela da Cabine: serão com caixilhos de correr em alumínio anodizado e vidro 

temperado 8 mm. Serão dotadas de 02 (duas) peças de vidro, sendo duas móveis de 
correr, corrediças horizontais. 

 Portas internas: As portas internas dos sanitários e vestiários serão de abrir, folha 
única, em madeira semi-oca de cedro, com ferragem. 

 Porta da Cabine: será externa, de abrir, em alumínio, com ferragem. 

 Portas dos Reservatórios: Será de abrir, em alumínio, modelo veneziana. 
 

 Todos os vãos a serem instalados as novas esquadrias deverão passar por requadro 
com argamassa para regularização antes da sua instalação.  

 Todas as portas externas a serem instaladas deverão possuir soleira para o piso 
externo, assim como as janelas deverão possuir pingadeiras, ambos em granito cinza. 

11 PINTURAS: 
 

 Todas as paredes externas, muros, e paredes internas que não receberem 
 revestimento em azulejo deverão receber pintura de selador;  

 Todas as paredes, internas e externas, deverão receber pintura com duas demãos de 
tinta acrílica semi-brilho.  

 A pintura deverá ser realizada em faixas, sendo a faixa de baixo (em tom verde) até a 
altura de 0,75m, em tonalidade a ser definida pelo departamento de engenharia. As 
faixas “de cima, bem como paredes internas deverão ser na cor branca. 

 As portas de madeira, deverão receber pintura em duas demãos de tinta esmalte 
sintético semi-brilho sobre fundo nivelador.  
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 Os Guarda Corpos no entorno do módulo de arquibancada deverão receber pintura 
eletrostática cor cinza escuro.  

 As partes “aparentes” da estrutura pré-moldada deverão permanecer em sua 
tonalidade natural. 

 
 

12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: 
 

 RESERVATÓRIOS: Serão instalados 02 (dois) reservatórios em material polietileno, 
com capacidade para 500 litros cada, realizando-se todas as adequações e conexões à 
rede. 

 O reservatório deverá ser apoiado sobre placas de poliestireno colocados sobre a laje 
para evitar danos na base dos reservatórios; 

 Realizar a proteção com registro de esfera em PVC na rede de abastecimento assim 
como toda a tubulação, assim como torneira-boia e todas as conexões; 

 Deverá ser instalada a tubulação "ladrão" no reservatório, para a proteção contra a 
elevação do nível de água, e na base de apoio do reservatório para evitar o acúmulo 
de água na laje; 

 Deverá ser executado o arremate com argamassa na junção da laje de apoio do 
reservatório com a platibanda de forma arredondada, para auxiliar contra fissuras e 
para melhor proteção da impermeabilização; 

 Deverá ser realizada a impermeabilização com manta asfáltica com espessura de 4 
mm na laje de apoio do reservatório, prolongando-se a impermeabilização em 30 cm 
de altura nas faces da platibanda; 

 Deverá ser executada a camada de proteção mecânica com argamassa 
impermeabilizada sobre a manta asfáltica; 

 
 

 SUMIDOURO: Conforme projeto, será construído um poço absorvente (sumidouro) 

com capacidade para 8,00 m³, de dimensão 8,00 x 1,00 x 1,00 m; 

 O sumidouro servirá para captar os resíduos sólidos dos sanitários e vestiários. 

 Os serviços só deverão ser iniciados mediante o prévio isolamento da área; 

 A área escavada deverá ser protegida por chapas de compensado durante o período 
necessário para a execução da tampa do sumidouro;  

 Deverá ser removido o aterro com a grama existente no local; 

 Deverá ser utilizada a técnica de remoção manual de leivas para possibilitar o 
reaproveitamento; 

 Deverá ser removido o aterro para a execução do sumidouro conforme indicado em 
projeto para suprir a necessidade da rede de esgoto;  

 Tanto a grama quanto a terra serão reaproveitadas posteriormente, para reposição 
sobre a tampa do sumidouro a ser confeccionada; 

 Dessa forma, o material deverá ser depositado próximo ao sumidouro para posterior 
reaproveitamento ao final do serviço. 

 ALVENARIA E TAMPONAMENTO: As paredes do sumidouro serão executadas em 

alvenaria de blocos cerâmicos de seis furos meia vez deitados desencontrados, com 
junta argamassada de 1,5 cm; 

 Previamente ao assentamento dos blocos cerâmicos serão realizados o nivelamento e 
a compactação do solo na vala;  

 O substrato resultante deverá constar de lastro de camada de brita na base com 
espessura aproximada de 0,10 m, a qual será compactada manualmente com emprego 
de água corrente e malho manual; 

 O nivelamento e a compactação do solo serão efetuados dentro da mais perfeita 
técnica; 

 A dimensão do sumidouro corresponde às paredes internas de alvenaria; 

 Ao término dos serviços deverá ser confeccionada uma tampa de concreto armado 
para o fechamento do sumidouro; 

 A tampa envolverá toda a dimensão das paredes até as faces externas; 
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 O sumidouro terá a tampa confeccionada em concreto armado com o uso de laje pré-
moldada; 

 Sobre as vigotas e tavelas será executada uma malha de aço CA 60 com diâmetro de 
6 mm e espaçamento de 0,15 m nos dois sentidos; 

 Sobre a malha de aço deverá ser executada uma camada de concreto FCK 15 MPA; 

 A espessura total da laje será de aproximadamente 0,13 m; 

 Antes da concretagem deverão ser dispostas tubulações de visita de PVC CL8 de 
diâmetro 100 mm para sucção. 

 REATERRO: Após a execução do sumidouro, deverá ocorrer o reaterro com areia 

junto às paredes externas; O reaterro consiste na reposição do material escavado, 
complementando os vazios deixados pela execução das paredes do sumidouro; 
Deverá ser assentada a grama que será reaproveitada juntamente com a camada de 
aterro, considerando-se o nível das paredes prontas com a respectiva tampa;  Os 
reaterros deverão ser executados manualmente, com auxílio de equipamentos 
específicos, conforme os volumes envolvidos, devidamente compactados e molhados 
de modo a serem evitados desníveis, por recalque, nas camadas aterradas. 

 BOCAIS PARA SUCÇÃO NA TAMPA DO SUMIDOURO: Na tampa do sumidouro 

deverão ser instalados conforme indicação em projeto, em 3 pontos distintos no eixo 
longitudinal da maior dimensão da tampa, tubulações de visita de PVC CL8 de 
diâmetro 150 mm; 

 Essas tubulações de visita possibilitarão a retirada de resíduos por caminhão de coleta 
de resíduos sólidos; 

 Cada tubulação deverá possuir um CAP de vedação na parte superior para possibilitar 
o fechamento a fim de evitar odores oriundos do sumidouro;  

 As extremidades de cada tubo ficarão cerca de 10 cm acima e abaixo das faces 
superior e inferior da tampa. 

 
 

 INSTALAÇÕES HUDRÁULICAS: As tubulações serão em PVC soldável e descidas 

embutidas na parede, em diâmetros compatíveis com os equipamentos servidos, 

devendo abastecer os sanitários com bacia sanitária, área de chuveiros e lavatórios. As 

instalações deverão obedecer ao projeto, e seguir as normas da ABNT. 

 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Toda a nova rede de esgoto será de PVC, e instalada 

conforme o projeto.  

 Os pontos de esgoto das bacias deverão ser adequados para o correto escoamento 
cloacal; 

 Serão executados pontos de esgoto e hidráulico, e instalação de caixas sifonadas 
conforme projeto. 

 Serão dispostos 6 pontos hidráulicos alto para instalação de chuveiros elétricos; 

 A partir dos sanitários a rede seguirá para novas caixas cloacais em concreto pré-
moldado de 60x60x60cm a ser instalada nas áreas indicada conforme projeto; 

 A partir da caixa cloacal a tubulação seguirá para a fossa capacidade 12 pessoas e 
depois para novo sumidouro de 1 x 8 m que deverá ser construído; 

 Para a instalação da fossa e caixa da rede cloacal, deverá ser executada a remoção 
da grama, escavação necessária, execução de base de brita para apoio da fossa e o 
reaterro com areia; 

 A tubulação será executada com tubo PVC CL8 DN 100 mm; 

 Sobre a tampa da fossa será instalada uma tampa em ferro reforçada com aro DN 250 
mm para a limpeza dos resíduos. 
 

 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS: 
Lavatórios – Deverão ser em louça com pedestal na cor branca. As instalações para 
os lavatórios será mediante uso de sifão sanfonado inteligente em material plástico 
ligado à rede de esgoto embutida na parede.           

 Bacia Sanitária – As bacias sanitárias serão de louça com caixa acoplada na cor    

branca e com assento plástico também na cor branca. 
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 Metais/outros - As torneiras das pias deverão ser de ½” em metal cromado para   

lavatório e de uso em bancada. Não serão aceitas torneiras em material ABS cromado.  

-Juntamente com a torneira deverá ser instalada ligação flexível instalando-se ligação 

flexível em material plástico de 1/2"; 

-Instalar registro de gaveta bitola ¾” com derivação da rede hidráulica existente 
próximo ao local; 
-Instalar registro de pressão para os chuveiros da marca Meber, Docol ou similar; 
 Deverá ser instalado um espelho sobre os lavatórios, fixo no próprio 
revestimento e sem moldura, com parafusos de acabamento próprio para uso em 
espelhos; 

 
 13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
 
 Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da fiscalização e executado 
conforme projeto elétrico para a adequação da rede elétrica; 
Para adequação da rede elétrica, deverá ser instalado um CD (centro de distribuição) de 
embutir para 10 Disjuntores com disjuntores, instalado interligado à rede de energia elétrica a 
fim de redistribuir os circuitos da rede; 
 Os pontos terminais elétricos serão com caixas de passagem 2 x 4 em material 
plástico, assim como os espelhos e as tomadas de 10A que também serão instaladas.  
 A tubulação será embutida nas paredes, executada com condutores do tipo PIRASTIC 
ou similar; 
 Os eletrodutos serão de PVC do tipo mangueira corrugada; 
 Os pontos de luz no forro de PVC serão com lâmpada compacta fluorescente potência 
mínima 35 w completa com plafon envolvente na cor branca, assim como os demais pontos de 
luz existentes deverão ter a instalação dos plafons completos com lâmpada; 
Para a proteção de toda a rede elétrica haverá a proteção do fio terra devidamente aterrada 
através de barra de cobre e conector.  
 
 
 14. GUARDA-CORPO / CORRIMÃO: 
 

 Nas escadas e áreas indicadas em projeto deverão ser instalados guarda-corpos com 
corrimão em tubo de aço galvanizado 1 ½’, com espaçamentos entre as barras conforme ABNT 
para segurança dos usuários, inclusive fixação com parafusos de bitolas adequadas e em 
material anti-corrosivo. 
 
 

15. SERVIÇOS FINAIS: 
 

 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços 
deverá efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela 
limpeza final e durante a obra em toda a área; 

 Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, envolvendo a limpeza de 
pisos, azulejos, vidros e também em todos os equipamentos sanitários, deixando-se o 
local totalmente limpo e sem vestígios de obra em toda a área de intervenção, sendo 
entregue limpa e em perfeito estado; 

 Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do terreno, 
ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.   
 
 

- OBSERVAÇÕES: 
 

 Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante. 

 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª 
qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 São de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO decidir os casos omissos 
nas especificações ou projetos; 
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 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a 

NBR e certificados pelo INMETRO; 

 As tintas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha do fabricante sendo da linha 

Premium, das marcas SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de qualidade 

similar; 

 As tubulações de PVC e conexões hidráulicas que serão utilizadas deverão ser da 

marca TIGRE, AMANCO ou qualidade similar; 

 As louças e metais serão da marca DECA, CELITE, DOCOL, MEBER ou qualidade 

similar.  

 
 

- DOS SERVIÇOS: 
 

 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para 
elaborar sua proposta; 

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha 
orçamentária e projetos; 

 Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das 
normas da ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes 
à segurança do trabalho, através da utilização de equipamentos e procedimentos 
adequados bem como E.P.I.’s; 

 Será de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos 
operários.  

 
 
- DOS COMPLEMENTOS: 

 
 A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de 

execução dos serviços. 
Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos 

serviços. 
A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem 

reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório. 
As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 
O prazo de conclusão desta obra é de 120 (cento e vinte) dias. 
 
 
 
 
 

Capão da Canoa, 07 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
     ISMAEL RODRIGUES DE MATOS – ARQUITETO 
       CAU/RS     A-60721-5 
 
 


