
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone: (51) 3995-1100 

 

Página 1 de 35 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma para ampliação mediante a construção de duas salas de aula, reforma de 

sanitário e reforma na área da circulação da E.M.E.F. LUÍS Cláudio Magnante. 

Descrição: Reforma para a construção de duas salas de aula no saguão do pavimento térreo, 

reforma em sanitário, reforma na circulação com substituição de pisos, substituição de piso 

em sala de aula e intervenções para readequações. 

Endereço: Av. Arco Íris, nº 784, Balneário Arco-Íris - 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. 

Considerando a necessidade de se dispor de mais vagas para alunos na rede municipal de ensino, e 

atendendo à determinação da Secretária de Educação, os serviços consistem em ampliar a escola mediante 

a construção de duas salas, reformar o sanitário próximo às novas salas devido às instalações precárias e 

que terão maior uso, demolição e assentamento na circulação de acesso às novas salas, também pela 

precariedade e desgaste do atual piso no local. Envolverá, também, serviços de readequação da rede de 

esgoto e sumidouro no local de construção das novas salas. Outras intervenções necessárias como 

substituição de piso em sala de aula estão descritas nesse memorial descritivo, em complemento aos 

serviços.  

Justificam-se os serviços a necessidade de se dispor de mais vagas para alunos na rede municipal de 

ensino. As novas esquadrias que serão instaladas serão no modelo com perfis de alumínio e vidro temperado 

incolor de espessura 8 mm conforme projeto. O sanitário necessita ser reformado pela precariedade e para 

melhorar o layout, obtendo-se melhor funcionalidade, além de ajustes necessários na rede de esgoto no local.  

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. 
 Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso. 

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 serão realizados. 
 Caberá ao executante um exame detalhado do local, verificando todas as dificuldades dos serviços. 
            Serão da competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços 
mal executados ou errados por sua culpa. 
 

Local dos serviços:  
 

A empresa executora dos serviços será responsável pelo fornecimento do material necessário à 

implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do local dos serviços.  Todos os 
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serviços necessários, que exigem o uso de energia elétrica e água, e outros, necessários para a realização 

dos serviços, serão de responsabilidade da empresa executora e realizados com material próprio. 

O local onde estiverem sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado. 

 
Disposições Preliminares: 

Para a 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 de 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 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 serão realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços para verificar todas as dificuldades. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços 

mal executados ou errados por sua culpa. 

 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 

1. PROCEDIMENTOS INICIAIS 

 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir e os 
projetos, 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. 
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A Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos requisitos abaixo: 

 

 Instalação da 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, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Não será aceita a apresentação do modelo rascunho 

da ART ou da RRT).  

 

2. SERVIÇOS DE TELHADO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO E NA CASA DOS RESERVATÓRIOS 

 

2.1. SERVIÇOS DE FUNILARIA E TELHADO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

 Conforme projeto, inicialmente, para evitar a umidade para a face superior da laje onde serão 
construídas as novas salas, na coincidência do telhado com a alvenaria deverá ser removida a atual 
algeroz e fornecida e instalada nova algeroz de chapa de alumínio corte 40, incluídas as devidas 
dobras na chapa e fixadas de forma adequada, em substituição à atual algeroz que está precária e 
ainda é constituída de material de chapa comum (Figura 01); 

 
Figura 01: Detalhe do telhado no local 

 
 
 A algeroz será fixada em toda a extensão de contato do telhado com a alvenaria;  
 Todos os pontos de fixação da chapa e emendas que serão transpassadas deverão ser devidamente 

vedados com material vedante antimofo e antifungo para maior durabilidade devido ao intemperismo 
utilizando-se mastique poliuretano para evitar as infiltrações pela ação das chuvas nesses pontos;  

 Deverá ser executada a vedação junto à parede, no contato entre a alvenaria e a chapa de alumínio a 
fim de evitar e eliminar a infiltração e umidade junto à parede; 

 Conforme projeto, ajustar e fixar o espigão existente de chapa em material alumínio para evitar 
infiltrações para a laje sob o telhado (Figura 02); 
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 Figura 02: Detalhe do espigão do telhado 
 

 
 

 Substituir as telhas trincadas em área correspondente à especificada em planilha utilizando-se telha de 

fibrocimento de espessura 6,00 mm, utilizando-se novo conjunto de parafuso e arruela de vedação 

para a fixação das telhas. 

 

2.2. VEDAÇÃO DO TELHADO NO LOCAL DOS RESERVATÓRIOS E ACABAMENTO 

 

 Por se tratar de trabalhos em elevada altura, os serviços serão realizados envolvendo a utilização de 

andaime para fins de segurança na execução dos serviços; 

 A avaliação e os trabalhos deverão ocorrer em toda a área do telhado e paredes no entorno dos 

reservatórios, para que cessem as infiltrações pelas paredes para o interior da edificação, quando 

ocorrem precipitações intensas; 

 Para reforçar o madeiramento, substituir a trama de madeira com terças e caibros, utilizando guias de 

madeira de eucalipto tratado, de boa qualidade, devidamente aparelhadas, sem apresentar rachaduras, 

empenos e outros defeitos, necessárias para a realização dos serviços, considerando que parte do 

madeiramento que sustenta o telhado está comprometido; 

 Substituir as telhas trincadas por novas telhas de fibrocimento de espessura 6 mm; 

 As telhas e cumeeiras serão fixadas às terças através de conjunto de vedação, parafuso galvanizado 

com tamanho 5/16’ x 110 mm, arruela e anel de vedação; 

 O serviço deverá ser finalizado com o perfeito encaixe das telhas para evitar infiltração pela chuva; 

 Ao final dos serviços, as cabeças dos parafusos deverão ser selados para evitar a entrada de chuva 

nos pontos de perfuração dos parafusos, utilizando-se vedante do tipo mastique aderente a telhas de 

fibrocimento, específico para este fim; 

 Na área da escadaria, paredes e teto, executar a raspagem da tinta antiga e deteriorada pela umidade; 

 Executar uma demão se selador acrílico pigmentado sobre as paredes já lixadas visando ao perfeito 

acabamento; 

 Aplicar 2 (duas) demãos de tinta acrílica semi-brilho nas paredes na tonalidade existente para a 

harmonia de acabamento.     
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3. ADEQUAÇÃO DA REDE PLUVIAL DO PÁTIO 

 

3.1. ISOLAMENTO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO COM TAPUME E ACESSO OBRAS 

 

 Para o acesso diretamente para o local dos serviços, deverá ser disposto um portão de acesso 

provisório com compensado no muro junto à via lateral da escola, a ser mantido durante a execução 

dos serviços para o acesso dos materiais, mediante demolição do muro em dimensão de 3,00x2,20 m 

(Figura 03); 

 

Figura 03: Local para abertura de passagem para as obras 

 
 

 Para a vedação do vão do muro que será aberto, ao final deverá ocorrer, para reforço do muro, a 

execução de 02 (duas) micros estacas; 

 Para vedar o vão do muro executar a viga baldrame de 0,15 x 0,30 m em concreto com resistência de 

25 MPa, com dimensões de 15 x 30 cm, armada com 4 barras de aço CA 50 de 8 mm de diâmetro e 

estribos de aço do tipo CA 60 com 4,2 mm de diâmetro e espaçamento a cada 15 cm; 

 Durante a concretagem dispor de furo na viga baldrame com tubo de PVC CL8 DN 100 mm para o 

escoamento das águas pluviais do pátio;  

 Executar pilares de concreto armado de seção 20 X 20 cm em concreto com Fck=25 MPa, com 

dimensões de 20 x 20 cm armados com 4 barras de aço CA 50 com 8 mm de diâmetro e estribos de 

aço CA 60 com 4,2 mm de diâmetro a cada 15 cm. Deverão ser concretados com as formas colocadas 

de modo que se obtenha o mesmo alinhamento entre os pilares do muro e perfeito prumo; 

 Proceder a vedação do vão, executando-se a alvenaria com blocos cerâmicos de 6 furos posicionados 

de forma deitados, assentados com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Os blocos utilizados 

deverão apresentar boa qualidade, com arestas vivas e sem trincas. As juntas deverão ter no máximo 

12 mm, rebaixadas a ponta de colher; 

 Executar cinta superior em concreto armado com armadura padrão do baldrame;  

 Para fins de acabamento proceder o revestimento conforme abaixo, executando-se também os reparos 

da remoção do reboco sem aderência ao longo do mesmo muro, executando-se novo chapisco, novo 

emboço e reboco padrão do muro;  

 Executar o chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,7 cm; 
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Executar o emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o chapisco em 

espessura aproximada de 15 mm; 

 Proceder o reboco “casquinha de laranja” para o acabamento áspero com argamassa no traço de 1:4, 

sobre o emboço em ambas as faces laterais da alvenaria do muro, executando- se o desempeno a fim 

de se obter efeito do acabamento definitivo do tipo “casquinha de laranja”; 

 Ao final realizar a pintura mediante uma demão de selador acrílico pigmentado e de duas demãos de 

tinta acrílica semibrilho na mesma tonalidade existente do muro; 

 Conforme projeto, o isolamento no local dos serviços deverá ocorrer visando à própria segurança para 

os serviços e dos usuários da escola, servirá também para isolar a área para os serviços de adequação 

da rede pluvial e de esgoto no pátio, uma vez que a execução envolverá período prolongado. A área 

será reduzida nas imediações com tapume em chapas de compensado laminado de 6,00 mm afixados 

com pregos e com guias de eucalipto na horizontal. A altura do tapume será a maior medida comercial 

das chapas, 1,10 metros. A alteração de material do tapume deverá ser aprovada pela fiscalização.  

 

3.2. INSTALAÇÃO DE CALHA NOS BEIRAIS E TUBOS DE DESCIDA 

 

 O local para a instalação da calha corresponde ao local junto aos beirais na área de intervenção para 

as duas novas salas de aula (Figura 04);  

 

Figura 04: Detalhe do local para a instalação de calha nos beirais 

 
 

 Conforme projeto, nas extremidades dos beirais deverão ser instaladas novas calhas de beiral 
semicircular de PVC, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, 
para a coleta das águas pluviais com o escoamento correto; 

 Por se tratar de fachada, para a harmonia de acabamento junto ao beiral, a calha deverá possuir a 
tonalidade cinza;  

 A opção por calha de PVC deve-se ao fato de não necessitar de pintura, pois a calha de PVC tem 
maior vida útil e possui harmonia após a instalação;   

 Conforme projeto, juntamente com a calha deverão ser executados "bocais" e cabeceiras, tanto ao final 
da extremidade da calha quanto na extensão, para o encaixe do tubo de descida com a devida 
vedação no bocal e fixação do tubo de descida com abraçadeiras na parede; 

 Instalar os tubos de descida e joelho em PVC CL8 DN 75 mm ao final da tubulação com a conexão nas 
caixas pluviais que serão instaladas; 
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 Executar a furação na lateral da caixa pluvial e executar o acabamento e regularização com massa 
única; 

 Conectar as extremidades da tubulação nas caixas pluviais que serão instaladas conforme o projeto; 
 Fixar os tubos com abraçadeiras tipo “U” de 3” galvanizada com uso de buchas e de parafusos inox. 

 
3.3. EXECUÇÃO DAS CAIXAS PLUVIAIS E TUBOS DE ESCOAMENTO DO PÁTIO 

 
 Conforme projeto, deverão ser executadas caixas pluviais de concreto pré-moldado de 50 x 50 x 50 cm 

com tampa vazada de concreto armado e com espessura aproximada de 10 cm na área do pátio 
interno do trecho para a coleta e condução das águas pluviais para a sarjeta, executando- se o 
caimento adequado; 

 O solo no local deverá ser escavado manualmente em camada e seção suficiente para possibilitar a 
execução das caixas da rede pluvial em concreto pré-moldado; 

 Da mesma forma, escavar o solo para o assentamento da tubulação de escoamento;  
 Será executada a devida escavação considerando-se as dimensões das caixas de 60 x 60 x 60 cm 

para o escoamento através de tubulação até a sarjeta; 
 A rede pluvial será executada com caixas pluviais em concreto armado pré-moldado de dimensão 50 x 

50 x 50 cm com tampa vazada de concreto armado e com espessura aproximada de 10 cm; 
 As caixas irão coletar as águas pluviais considerado o caimento de 2% em direção à sarjeta;  
 Deverá ser executado lastro de areia para o assentamento das caixas em camada de 10,00 cm; 
 Entre as caixas e a sarjeta assentar tubulação PVC CL8 DN 100 mm conforme projeto para a 

condução das águas para a sarjeta na via pública; 
 Deverá ser executada a furação na base do (baldrame) do muro para a inserção de tubulação de PVC 

DN100 mm para o escoamento das águas pluviais para a sarjeta. 

 
3.4. INSTALAÇÃO DE GRELHA LINEAR NO PAVIMENTO 

 
 Conforme projeto, ao final da circulação com saída para o pavimento do pátio externo, deverá ser 

instalada uma calha com tampa grelha linear na cor cinza reforçada de piso para a coleta das águas de 
limpeza e para que não haja acúmulo sobre o pavimento de águas da chuva que irão incidir 
diretamente também no piso interno coberto ao final da circulação; 

 A grelha e calha a serem instaladas serão em PVC do tipo reforçada alto tráfego com 15,00 cm de 
largura e com 300 cm de comprimento segmentada com saída em uma extremidade e para que haja 
harmonia com a tonalidade com o novo pavimento do pátio, deverá será na cor cinza (Figura 05);  

 
Figura 05: Detalhe modelo de ralo grelha linear de piso 
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 Para o encaixe das peças recortadas de blocos intertravados no contorno da grelha, o corte das peças 

deverá ser executado com o uso de serra elétrica com disco próprio para materiais cerâmicos; 

 A inserção da tubulação de escoamento das águas deverá ocorrer quando da execução parcial de 

novo pavimento no pátio; 

 O escoamento dás águas coletadas pela calha da grelha deverá ocorrer mediante instalação com 

tubulação CL 8 DN 75 mm com conexão com as caixas pluviais e posteriormente em direção à sarjeta. 

 

4. READEQUAÇÕES NA REDE DE ESGOTO SOB O PISO DA SALA E ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1. TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO E CAIXAS DE ESGOTO  

 

 Nova tubulação em PVC CL8 DN 100 mm será executada para garantir o escoamento do esgoto do 

sanitário existente próximo ao local das novas salas até o novo sumidouro que será localizado no pátio 

externo, procedendo-se as conexões necessárias;  

 Conforme projeto, ao final da tubulação de esgoto será instalada caixa da rede de esgoto, fossa, filtro e 

novo sumidouro para a coleta dos resíduos do sanitário, executando-se as adequações da rede de 

esgoto; 

 No início da tubulação que coleta os resíduos oriundos do sanitário substituir a atual caixa e instalar 

caixa de PVC DN 300 mm na cor cinza com tampa quadrada lacrada também em PVC uso esgoto para 

a condução dos resíduos para a nova caixa de esgoto próxima ao sumidouro. Quando da execução do 

piso da circulação, executar o recorte do piso no contorno da caixa; 

 Não será aceito o uso de aquecimento nas extremidades dos tubos para a formação de bolsa para a 

conexão, devendo ser utilizadas as próprias conexões;  

 Efetuar a escavação para fins de assentamento da tubulação, para a instalação da caixa e para a 

conexão com a fossa no pátio interno; 

 A rede de esgoto será contemplada com novas caixas de esgoto em concreto armado pré-moldado de 

dimensão 60 x 60 x 60 cm com tampa de concreto armado lacrada e com espessura aproximada de 10 

cm, interligando-se essa caixa com a nova fossa próxima ao local no pátio; 

 Durante os serviços de conexão da nova tubulação com a fossa e sumidouro, deverá ser executado o 

reaterro com areia e a compactação adequada no entorno da fossa, considerando que o solo em geral 

tem cedido no entorno das fossas;    

 No fundo das caixas deverá ser executado o preparo com massa única para a condução e escoamento 

dos resíduos; 

 Assentar a caixa sobre camada de 10,00 cm de areia para o nivelamento da caixa; 

 O nível superior das tampas deverá coincidir com o nível do pavimento, devendo a tampa ser lacrada 

no corpo da caixa com massa única ao final dos serviços;  

 Executar todas as conexões e tubulação na nova caixa, para a coleta e escoamento dos resíduos; 

 Efetuar o reaterro para complementar os vazios com areia para aterro; 

 Para possibilitar o assentamento da tubulação sob o baldrame no local das salas, deverá ser 

executada a escavação e furação na base do (baldrame) para a inserção da tubulação de PVC, 

considerando-se os níveis necessários para o escoamento da rede de esgoto que será readequada; 

 A tubulação deverá ser inserida na seção do baldrame antes da concretagem, executando-se o reforço 

da armadura no entorno da seção da tubulação. 

 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone: (51) 3995-1100 

 

Página 9 de 35 

 

4.2. AMPLIAÇÃO DE SUMIDOURO NO PÁTIO INTERNO 

 

4.2.1. REMOÇÕES 

 

 Consiste em executar novo sumidouro deslocado face à existência de sumidouro que se localiza sob o 

piso onde serão executadas as novas salas de aula, para suprir a necessidade da rede sanitária 

existente;  

 Esses serviços visam à garantia do uso das instalações da escola dentro da normalidade e com 

segurança; 

 Conforme projeto, será construído um poço absorvente (sumidouro) com capacidade para 5,00 m³, de 

dimensão 5,00 x 1,00 x 1,00 m; 

 O sumidouro servirá para captar os resíduos sólidos do sanitário ao lado das novas salas;  

 A área escavada deverá ser protegida por chapas de compensado durante o período necessário para a 

execução da tampa do sumidouro;  

 O trabalho será executado manualmente, uma vez que o local não possibilita o trabalho de forma 

mecanizada; 

 Deverá ser removido o solo no loca para a execução do sumidouro conforme indicado em projeto para 

suprir a necessidade da rede de esgoto.  

 

4.2.2. ALVENARIA, TAMPONAMENTO E REATERRO 

 

 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; 

 O novo sumidouro será conectado ao sumidouro existente através de tubulação DN 100 mm com a 

extremidade final do tubo junto à face interna da parede do sumidouro com cerca de 0,10 m da face 

interna da parede do sumidouro; 

 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; 

 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 duas tubulações de visita de PVC CL8 de diâmetro 250 

mm, para possibilitar a sucção de resíduos por caminhão de coleta de resíduos sólidos; 

 Nessa tubulação de visita deverão ser dispostas duas tampas em alumínio com aro também em 

alumínio e com dimensão de 25 x 25 cm; 

 Após a execução do sumidouro, deverá ocorrer o reaterro com areia junto às paredes externas; 
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 O reaterro consiste na reposição do material escavado, complementando os vazios deixados pela 

execução das paredes do sumidouro; 

 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. 

 

4.2.3. PAREDE DE ALVENARIA EM SUMIDOURO EXISTENTE  

 

 Será executada uma parede parcial no sumidouro existente a fim de possibilitar o aterro do sumidouro 

sob o piso do pavimento no local das novas salas. A mesma será executada em alvenaria de blocos 

cerâmicos de 6 furos meia vez deitados desencontrados, com junta argamassada de 1,5 cm; 

 Deverá ser executada a devida amarração com a alvenaria existente; 

 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. 

 
4.2.4. REATERRO PARCIAL DE SUMIDOURO 

 
 A seção do sumidouro sob o piso no local das novas salas e em parte da área externa deverá ser 

reaterrada com areia; 
 O reaterro deverá ser executado manual e mecanicamente com placa vibratória, com auxílio de 

equipamentos específicos, conforme os volumes envolvidos, devidamente compactados e molhados de 
modo a serem evitadas fendas, trincas e desníveis, por recalque nas camadas aterradas. 
 

5. REMOÇÃO PAVIMENTO PÁTIO E EXECUÇÃO NOVO PAVIMENTO C/BLOCOS INTERTRAVADOS 
 

5.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 
 
 Conforme projeto, para possibilitar os serviços no local e para melhor percolação das águas pluviais 

para o solo, serão removidas as placas de concreto do pavimento do passeio para possibilitar a 
execução do novo pavimento com blocos intertravados (Figura 06); 

 
Figura 06: Detalhe do pavimento no pátio 
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 Deverá ser removida a argamassa de assentamento das placas do piso para a percolação das águas 

diretamente para o solo após o assentamento do pavimento; 

 Não haverá o reaproveitamento das peças do atual pavimento no novo projeto, devendo o material ser 

descartado como bota fora em local destinado, conforme a legislação vigente; 

 A completa limpeza na área será efetuada manual e mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. 

 

5.2. BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

 

 A execução será rigorosamente locada conforme planta de implantação, considerando que o 

pavimento será assentado somente em parte da área do pátio; 

 Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para o 

assentamento dos blocos intertravados, observando-se os níveis, inclinações e os acessos 

determinados em projeto, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados, no 

sentido para as novas caixas pluviais; 

 O nivelamento deverá ser executado com areia para aterro e deve-se ter o cuidado para que o desnível 

máximo entre o novo pavimento e o nível dos vãos nos acessos sejam coincidentes, para evitar 

acúmulo de águas nas áreas internas;  

 O solo deverá ser regularizado e compactado mecanicamente com o uso de placa vibratória, deixando 

o solo nivelado e sem imperfeições; 

 Como preparo para o assentamento dos blocos intertravados, em toda a área do pavimento deverá ser 

espalhada uma camada de pó-de-brita com espessura de 8,00 cm, constituindo em um colchão para o 

assentamento dos blocos intertravados, sendo a camada rasada em um movimento único de uma 

régua, não se utilizando o sentido de vai-vem. É importante o controle das cotas a fim de garantir a 

espessura uniforme da camada e o “espaço” para as peças até a cota final do pavimento;  

 A compactação deverá ser executada com a técnica adequada, pois garantirá a estabilidade da base 

para o assentamento dos blocos intertravados; 

 Especial cuidado deve-se ter para o controle das cotas a fim de garantir a espessura uniforme da 

camada de 8,00 cm e o “espaço” para as peças até a cota final do pavimento.  

 Ao final da pavimentação os caimentos devem estar adequados, no sentido do muro para as caixas 

pluviais com aproximadamente 2% de caimento. 

 

5.3. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

 

 A execução com esse tipo de pavimento é propícia para o local considerando que permite a percolação 

da água para o solo com maior facilidade pelas juntas entre as peças; 

 Conforme projeto, no pátio ao lado das novas salas serão assentadas peças moldadas em concreto de 

seção retangular com altura entre 6,00 e 6,50 cm no modelo retangular, sendo que a peça modelo do 

pavimento que será executado deverá ser apresentada previamente pela empresa vencedora ao 

Departamento de Engenharia para análise da qualidade (Figura 07). 

(Apresentar amostra para aprovação antes da execução); 
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Figura 07: Modelo de bloco intertravado retangular 

 
 
 Conforme projeto, as peças serão assentadas somente em parte da área do pátio da escola; 

 Na coincidência do novo pavimento que será constituído com peças de blocos intertravados com o piso 

remanescente com placas de concreto deverá ser assentado meio-fio, para fins de confinamento das 

peças do pavimento; 

 O meio-fio será o padrão utilizado nas vias e passeio público no município, em concreto pré-moldado 

com 1,00 m de comprimento com seção de 0,30 m de altura, 0,12 m na face superior e de 0,15 m na 

base com Fck de 25,0 Mpa;  

 No pavimento as peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado 

conforme imagem acima de referência, não afetando o colchão de pó-de-pedra previamente 

executado; 

 As peças devem ser batidas com martelo de borracha e apresentarem juntas de aproximadamente 2 

mm, que também serão preenchidas com o pó-de-pedra da base do pavimento; 

 Após o assentamento das peças num trecho do pavimento, deve ser executada a compactação inicial 

com placa vibratória. A compactação deverá ser realizada em duas passadas sobre toda a área, 

cuidando-se para que haja uma sobreposição dos percursos para evitar a formação de “degraus”. A 

compactação deve ser limitada em pelo menos 1m do limite de peças assentadas, ainda sem 

confinamento; 

 Após a compactação inicial, deve ser executada a última camada com o espalhamento da camada de 

pó-de-pedra sobre o pavimento, que também envolverá as juntas entre as peças. Uma fina camada do 

pó deve ser espalhada sobre as peças, e com uma vassoura deve-se varrer até que as juntas entre as 

peças sejam completamente preenchidas; 

 A compactação deve ser limitada em pelo menos 1 m do limite de peças assentadas, ainda sem 

confinamento; 

 A compactação final tem como objetivo o acabamento definitivo no pavimento. Sua execução deverá 
ocorrer da mesma forma que a compactação inicial, diferenciando-se pelo número de passadas; 

 Terminada a colocação de todas as peças inteiras do trecho, devem ser assentadas as peças ao longo 
do muro no alinhamento e nos desníveis, serrando-se as peças para os ajustes (fração das unidades) 
nos espaços; 

 Para fins de acabamento, os recortes nas peças de concreto, para emendas e arremates, deverão ser 
executados com serra mármore ou policorte com disco para corte para materiais refratários;  
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 Esse mesmo arremate deverá ocorrer no contorno das tampas das caixas de esgoto e tampas das 

caixas pluviais, com a coincidência do nível da tampa com o nível do pavimento pronto, no caso da 

existência das tampas; 

 A elevação do nível das tampas das caixas de esgoto e das caixas pluviais, necessária para a 

coincidência com o nível do pavimento deverá ser executada com tijolos cerâmicos, realizando-se os 

devidos acabamentos internos com massa única para reboco;   

 Os arremates laterais com os meio-fios, nas tampas e junto ao muro serão mediante o uso de massa 

única; 

 Ao final dos serviços deverá ser realizada a varrição em toda a área. 

 

6. NOVO PISO NO ACESSO ÀS NOVAS SALAS E CIRCULAÇÃO 

 

6.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 

 A reforma do piso será executada conforme projeto em anexo, a fim de substituir o piso precário de 

placas de concreto na nova área da circulação e para o acesso às novas salas de aula; 

 Esses serviços visam à garantia do uso das instalações da escola dentro da normalidade e com 

segurança; 

 Os serviços serão executados por etapa, sem envolver a totalidade da área de forma simultânea, a fim 

de possibilitar a continuidade da rotina para as crianças no refeitório;  

 Deverão ser removidas todas as placas de concreto do piso da nova circulação e acesso ao pátio para 

possibilitar a execução de novo revestimento do piso; 

 Também deverá ser removido o contrapiso sob o piso na área considerada. 

 

6.2. CONTRAPISO E REVESTIMENTO PORCELANATO  

 

 Para fins de nivelamento após a remoção do atual piso e contrapiso, executar o nivelamento com leito 

de brita em toda a área considerada em camada aproximada de 10,00 cm; 

 Considerando  que o piso cedeu ao longo do tempo, deverá ser executada uma esteira em malha de 

ferro 4,2 mm com espaçamento de 15 x 15 cm em toda a área do piso sobre o leito de brita;   

 No local deverá ser executado um lastro de concreto para contrapiso com FCK 20 MPa na espessura 

de 5,00 cm como preparo para o revestimento do piso com prévia compactação do aterro; 

 Fornecer e assentar sobre a base do contrapiso o porcelanato acetinado retificado Classe A PEI 5, 

antiderrapante, com as peças nas dimensões 0,60 x 0,60 m, e aplicado com argamassa colante de 1ª 

qualidade AC III, para a perfeita aderência em área sujeita à lâmina de água pela precipitação;  

 O piso na circulação deverá ter o caimento adequado de forma a permitir o escoamento das águas de 

limpeza para a área externa do pátio e para a coleta pela grelha linear que será instalada; 

 Fazer os arremates necessários e assentar o porcelanato no corte da parede com as plaquetas; 

 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser industrializado, em perfeito 

alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores plásticos; 

 Executar o piso em rampa junto aos vãos das portas coincidentes com as soleiras para acesso de PCD 

e na circulação nos locais coincidentes com o acesso ao pátio; 

 OBS: Os revestimentos cerâmicos e os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água de 4%; 

 Ao final deverá ser realizada a limpeza dos revestimentos cerâmicos. 
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6.3. SOLEIRAS 

 

 Para fins de harmonia de acabamento, sob o vão de todas as portas no local deverá ser colocada uma 

soleira de granito polido com 0,20 m de largura aproximadamente e em toda a largura dos vãos; 

 Na junção com o piso remanescente da circulação, que ainda será mantido, ao final do piso coincidente 

com o pavimento externo do pátio, e também sob o portão grade de alumínio da circulação, as soleiras 

terão a largura de 20,00 cm, porém com frisos antiderrapantes para fins de segurança e e acabamento; 

 A soleira deverá ser fixada com o uso de argamassa colante AC III; 

 Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco para o perfeito acabamento, instalando-

se a soleira sob a parte inferior do marco; 

 Deverá ser executado o rejuntamento na junção da soleira com o novo piso com a mesma tonalidade 

do piso de porcelanato. 

 

7. PORTÃO DE ABRIR EM ALUMÍNIO DA CIRCULAÇÃO 

 

 Conforme projeto, deverá ser confeccionado e fixado um portão em material alumínio de abrir de 02 

(duas) folhas na circulação de acesso ao pátio no alinhamento da edificação; 

 O portão será instalado entre o vão dos pilares, fixo ao piso, face inferior da viga e laterais; 

 Para melhor fixação junto ao piso, no furo do piso de porcelanato deverá ser fixado acabamento tipo 

“cartola” também em material alumínio, para evitar o desgaste do porcelanato pela inserção da haste 

de fixação da folha do portão; 

 Deverá ser instalado 1 (um) portão de correr em material alumínio em duas folhas no vão entre os 

pilares conforme indicado em planta;  

 O portão irá movimentar-se sobre trilho de alumínio conforme descrito acima, não podendo ser em 

seção circular, e deverá ser fixado na face inferior da viga no vão de acesso e nas faces laterais dos 

pilares utilizando-se buchas e parafusos em aço inoxidável; 

 Fornecer e instalar o portão de alumínio em gradil na dimensão aproximada de 2,80 X 2,80 m com 

seção tubular quadrada de 2” no quadro de contorno e nas seções intermediárias, completo com 

dobradiças, pinos de fixação reforçados na posição central inferior e superior (Figura 08); 

 

Figura 08: Imagem ilustrativa de portão grade  
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 Toda a estrutura do portão deverá ser em alumínio branco por processo de pintura eletrostática do 

fabricante; 

 O portão será confeccionado com tubos de alumínio quadrados de 2” com gradil em barras verticais de 

seção quadrada de 1.1/2””. Além do quadro, deverá possuir seções horizontais intermediárias em um 

total de 5 barras. Previamente à confecção do portão deverão ser conferidas as medidas entre os 

pilares; 

 Ambas as folhas serão de abrir, para possibilitar o acesso em todo o vão da circulação; 

 As dobradiças serão reforçadas do tipo macho/fêmea, com os demais acessórios; 

 Incluir também 02 (duas) fechaduras reforçadas próprias para perfis tubulares com fechamento para 

ambos os lados, internamente e externamente, superior e inferior. 

 

8. REFORMA NA ÁREA DO SAGUÃO PARA EXECUÇÃO DE DUAS NOVAS SALAS  

 

8.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES DO PAVIMENTO 

 

 Seguindo-se o projeto apresentado, a remoção e demolição na área de intervenção será efetuada 

manual e mecanicamente com rompedores, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a evitar danos desnecessários; 

 Deverá ser demolida toda a área de pavimento de projeção das novas salas no saguão, para 

possibilitar a reforma com nova planta para o local (Figura 09); 

 
Figura 09: Local para a execução das novas salas 

 

 
 
 Conforme projeto, será demolido o piso na área para possibilitar a execução de novo piso nas novas 

salas no local;  

 Também deverá ser demolido o contrapiso existente sob o piso para adequações na rede de esgoto; 

 Durante o trabalho de demolição deve-se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração junto às 

paredes, evitando-se possíveis fissuras na alvenaria devido a impactos desnecessários; 

 Conforme for ocorrendo a demolição, o volume gerado deverá ser removido do local e transportado; 

 Deverão ser removidas as plaquetas da face da parede que irá coincidir com a parede interna da nova 

sala para possibilitar a pintura posterior; 
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 Executar a raspagem da parede para a remoção da argamassa remanescente e proceder a 

regularização da face da parede com massa única. 

 

8.2. FUNDAÇÕES 

 

 As fundações para apoio da estrutura deverão ser executadas com “micro estacas” locadas no eixo de 

cada vão entre os pilares para suportar a sobrecarga das paredes com diâmetro mínimo de 25 cm com 

comprimento mínimo de 2,50 m armadas com 4 barras de aço CA50 de 10 mm de diâmetro, deixando-

se a armadura 1,00 m acima do nível do terreno para o engastamento do baldrame;  

 Executar a escavação para a execução das formas de fundação do baldrame; 

 O baldrame será executado sobre um lastro manual de brita com camada mínima de 5,00 cm; 

 As formas deverão estar em bom estado, devendo ser aplicado antes da concretagem, o desmoldante 

para facilitar a desforma, as fôrmas deverão ser molhadas abundantemente; 

 O recobrimento da armadura para todos os elementos estruturais será de 2,5 cm;  

 Deverá ocorrer a ancoragem do baldrame com o bloco da fundação da edificação; 

 A viga baldrame será em concreto de 25 MPa, com dimensões de 15 x 30 cm, armada com 4 barras de 

aço CA 50 de 8 mm de diâmetro e estribos de aço CA 60 com 4,2 mm de diâmetro com espaçamento a 

cada 15 cm conforme projeto; 

 Todo o concreto usado na obra deverá ser lançado nas formas e deverá contar com adensamento 
mecânico, através de vibrador de mangote. 

 O baldrame deverá ser executado nos níveis especificados no projeto; 
 As formas deverão ser confeccionadas com tábuas de pinus aplainadas em bom estado, serem 

molhadas abundantemente e ser aplicado, antes da concretagem, o desmoldante para facilitar a 
desforma; 

 A desforma deverá ocorrer em prazo oportuno, de acordo com a sequência dos serviços e levando-se 
em conta o que recomenda a NBR;  

 Impermeabizar a viga baldrame em todas as faces, laterais e face superior, com 3 demãos de 
hidroasfalto, abrangendo, também, as fiadas iniciais dos blocos cerâmicos na base da parede; 

 Para o reaterro interno deve ser utilizada areia para aterro como complemento dos vazios deixados 
pela execução do baldrame e para a execução do contrapiso, o mesmo deve ser isento de detritos e 
ser compactado em camadas de no máximo 20 cm de altura, em umidade ótima para compactação até 
a cota de projeto. 

 
8.3. ELEVAÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA E ENCUNHAMENTO 

 
 Para a elevação das paredes, a altura final deverá coincidir com a viga da estrutura existente; 
 A mesma impermeabilização do baldrame com hidroasfalto deverá ser executada nas 3 (três) primeiras 

fiadas da alvenaria composta de 3 demãos de aplicação;  
 Todos os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, evitando-se excesso de água. As fiadas 

deverão estar perfeitamente em nível, alinhadas e prumadas;  
 A alvenaria será composta por blocos cerâmicos de 6 furos "deitados", assentados com argamassa de 

cimento, cal e areia 1:2:8. Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade, com arestas vivas e 
sem trincas. Serão rejeitados todos os lotes que apresentarem rachaduras, esfarelamento ou quebras 
excessivas. A alvenaria deverá estar alinhada com a face dos pilares de concreto. As juntas deverão 
ter no máximo 12 mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em 
linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas; 

 Executar o engastamento da nova parede com os pilares conforme for ocorrendo a elevação, 
executando-se a inserção de barras de ferro nas juntas e nas perfurações que deverão ser executadas 
nos pilares;   
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 Junto aos vãos das janelas deverão ser executadas vergas e contra-vergas em concreto armado, 
com engastamento lateral mínimo de 30 cm para cada lado com barras de aço diâmetro mínimo 6,00 
mm CA50 e estribos 4,20 mm; 

 Para os vãos das portas e/ou acessos deverão ser executadas vergas nas mesmas especificações; 
 Executar o “encunhamento” da alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva entre a 

última fiada de tijolos e o fundo da viga existente para evitar trincas na coincidência da alvenaria com a 
face inferior da viga da estrutura; 

 Durante a elevação da parede executar pilar de concreto armado Fck 20 Mpa para amarração junto às 
portas das salas e canto na circulação.   

 
8.4. REVESTIMENTO 

 

 O revestimento deverá ocorrer nas paredes de alvenaria executando-se o que segue: 
Chapisco: com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,7 cm em ambas as faces; 
Emboço: será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:4, sobre o 
chapisco em ambas as faces laterais do muro, pilares e na face superior da cinta em espessura 
aproximada de 15 mm; 
Reboco: Executar o reboco com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, espessura 7 mm 
onde não serão assentadas plaquetas; 
Plaquetas: Executar as plaquetas diretamente sobre o emboço; 
Conforme projeto, as plaquetas serão assentadas na circulação e nas faces externas das paredes. 
Para a harmonia de acabamento executar plaquetas com a mesma dimensão e tonalidade das 
plaquetas existentes, assentadas com argamassa colante de uso externo AC III e com a técnica 
adequada até a altura de 1,50m, acompanhando o nível das plaquetas existentes; 
Cal finado: O cal finado deverá ser aplicado Sobre a camada de reboco finalizada nas faces internas 

das paredes das novas salas de aula. O cal finado deverá ser preparado previamente para posterior 

aplicação sobre o reboco com desempenadeira de aço, de duas a três demãos até obter uma camada 

uniforme sobre o reboco. Deverá ocorrer a lixação posterior em toda a parede para o perfeito 

acabamento, até atingir uma superfície uniforme, completamente lisa e sem porosidade, como preparo 

da base para a aplicação do fundo e da pintura com tinta acrílica; 
 Não será executado o revestimento na viga baldrame, restando saliente toda a espessura do 

revestimento da parede na parte inferior em relação à viga baldrame na face coincidente com o piso 

externo do pátio; 

 Nos cantos das paredes com quinas aparentes sem revestimento com azulejos ou plaquetas deverá 

ser instalada cantoneira de PVC na cor branca em toda a extensão.   

 

TRATAMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO: 

 

 Na junta de dilatação entre os pilares deverá ser utilizada a boa técnica e materiais para a 

movimentação da junta de dilatação; 

 Para evitar a infiltração das águas de limpeza na junta de dilatação entre os prédios no piso, a mesma 

deverá ser tratada mediante a utilização de produto específico para uso em juntas de dilatação; 

 Deverá ser realizada a limpeza da junta de dilatação junto ao piso acabado, utilizando-se escovas e 

espátulas de aço e, caso constatada a necessidade, outros equipamentos apropriados e específicos 

para tal fim; 

 O reparo será executado aplicando-se selante elástico na tonalidade cinza claro, monocomponente, 

que cura com a umidade do ar, à base de poliuretano, adequado para juntas de movimentação em 

aplicações internas ou externas, fornecido em cartucho com aproximadamente 310 ml, tipo Sikaflex 1A 

ou equivalente; 
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 Na junta entre as paredes dos prédios e no forro deverá ser instalado perfil de alumínio fixo em um lado 

através de buchas e parafusos para a livre movimentação na junta.  

 

8.5. PINGADEIRAS (PEITORIL) 

 

 As novas pingadeiras serão de granito polido de espessura 2,5 cm e deverão ser assentadas com AC 

III com uma saliência de aproximadamente 3 cm em relação à face externa da parede e prolongar-se 

até a face da parede interna em cerca de 1,00 cm para a garantia da estanqueidade, ocupando toda a 

largura da parede, além de prolongar-se cerca de 5,00 cm para ambos os lados do vão (figura 10); 

 

Figura 10: Detalhe da pingadeira de proteção nas laterais do vão 

 
 

 Em toda a extensão do peitoril, na parte inferior deverá ser executado um sulco que servirá como 

método para repelir a umidade das chuvas (PINGADEIRA); 

 Para a instalação das novas pingadeiras deverá ser considerada uma pequena inclinação de 10%, lado 

externo da esquadria, sendo necessária a devida vedação mediante preenchimento através de material 

vedante do tipo silicone anti-mofo e anti-fungo, que evitará o escurecimento do produto ao longo do 

tempo; 

 Nas faces das paredes com plaquetas, ao final da fixação das novas pingadeiras de granito, realizar o 

arremate e o acabamento abaixo das pingadeiras com as mesmas plaquetas existentes para a 

harmonia de acabamento, assentando-se as plaquetas com argamassa colante de uso externo AC III 

com a técnica adequada;  

 O acabamento com vedante e o declive evitará o acúmulo de água das chuvas junto à base (peitoril) da 

esquadria. 

 

8.6. INSTALAÇÃO DE JANELAS DE CORRER 

 

 As novas esquadrias serão confeccionadas conforme projeto e serão instaladas no modelo de correr, 

fabricadas em vidro temperado de espessura 8 mm com estrutura em alumínio com acabamento na 

tonalidade branca por processo de pintura eletrostática, sendo que as medidas dos vãos acabados 

deverão ser conferidas pela empresa executante antes da confecção; 
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 Os perfis em alumínio juntamente com os vidros devem garantir a rigidez da esquadria e não haverá 
persianas instaladas; 

 A fixação será executada diretamente nos vãos acabados, utilizando-se parafusos em aço inoxidável e 
buchas, com bitola e comprimento compatíveis com a esquadria considerada;  

 As duas partes móveis deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio nas laterais de cada 
folha de vidro (fechadura mod. abaixo), 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, considerando como parâmetro o modelo do mecanismo de fechamento das novas 
esquadrias já instaladas em várias escolas do município (Figura 11); 

 
Figura 11: Detalhe do modelo de fechadura com regulagem da trava 

 
 
 As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros, assim como todos os perfis em alumínio 

serão de alumínio e na tonalidade branca; 
 Para a vedação, a fim de evitar a entrada de vento e água da chuva, o contato entre o vidro móvel e o 

vidro fixo deverá possuir filete de feltro para a garantia da estanqueidade. O mesmo deverá ser 
considerado nos demais pontos de contato entre os vidros; 

 Na junção dos dois vidros móveis também deverá existir perfil de alumínio com filete de feltro, de modo 
a garantir a perfeita vedação entre eles; 

 Todo o conjunto da esquadria de alumínio e vidros deverá ter garantia da vedação contra a passagem 
de ventos bem como perfeita vedação contra a ação de chuvas com incidência simultânea de ventos; 

 Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser feita a vedação com o uso de 
material vedante, silicone branco, antifungo e antimofo; 

 As esquadrias serão providas de vidros temperados incolor na espessura 8 mm em todas as peças, 
móveis e fixas, se houver; 

 Os dois vidros móveis, quando fechados, deverão ter um transpasse de no mínimo 8 cm em cada lado. 
 

8.7. INSTALAÇÃO DE JANELAS BASCULANTES 
 
 Conforme estipulado em projeto, algumas janelas serão no padrão basculante com vidro do tipo mini 

boreal com espessura de 4 mm com requadro em alumínio por processo de pintura eletrostática a pó 
(epóxi) na tonalidade branca;  

 Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todos os vãos para o 
perfeito acabamento e preparo para a pintura mediante o uso de massa única com argamassa regular 
ca-ar 1:5+20%ci; 

 Os arremates serão realizados nas faces coincidentes tanto na parede interna das salas, quanto na 
face da parede externa que terá plaquetas assentadas na circulação; 
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 As janelas terão a vedação contra ventos e entrada de água com o uso de material vedante do tipo 

silicone anti-mofo no contorno da esquadria coincidente com a alvenaria;  

 As janelas terão a abertura através de haste regulável com alavancas e com estrutura em alumínio 

com acabamento na tonalidade do conjunto na cor branca (Figura 12). 

 

Figura 12: Detalhe de esquadria basculante 

 
 

8.8. GRADES EM ALUMÍNIO 
 
 Os vãos das novas janelas de correr serão dotados de grades em alumínio em todo o vão pelo lado 

externo conforme projeto, com barras de alumínio de bitola 1/2" de seção redonda fixadas no vão a fim 

de garantir a segurança dos alunos; 

 Para melhor acabamento nas paredes e vãos, a pintura dos vãos deverá ser realizada antes da 

instalação da esquadria e da vedação com silicone na esquadria, considerando que o produto silicone 

junto à alvenaria não possibilita a aderência de pintura, cuja pintura para os vãos está contabilizada no 

item de pintura geral; 

 As barras verticais terão espaçamento de 10 cm entre as mesmas (medidas no eixo); 

 Entre a barra inferior e superior do quadro, considerar o uso de 02 (duas) barras horizontais em seção 

tubo quadrado com furos passantes para as barras verticais; 

 A grade deve ser colocada de forma que permita a abertura de todas as partes móveis das esquadrias, 

bem como permitir o fácil acesso e manejo de puxadores, fechaduras e demais mecanismos, sem 

interferência; 

 As barras de alumínio terão o mesmo acabamento da esquadria, pintura eletrostática na tonalidade 

branca, para a harmonia do conjunto; 

 A fixação da grade deverá ocorrer nas quatro faces do vão das janelas a uma distância afastada da 

face externa da parede em cerca de 5 cm para evitar trincas nos cantos das paredes por ocasião da 

furação para a inserção das buchas; 

 Após a fixação das grades, o furo do quadro da grade que servirá para inserir os parafusos deverá ser 

tamponado com tampa plástica na cor branca para harmonia do acabamento (Figura 13).  
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      Figura 13: Modelo de janela, grade em alumínio e das pingadeiras  

                
 

8.9. INSTALAÇÃO DE PORTAS 

 

 Conforme indicado em projeto, preparar o vão executando-se o revestimento mediante o uso de massa 

única com argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci com desempeno das superfícies, refazendo- se o 

requadro em todo o contorno do vão; 

 Realizar os arremates em todo o vão para a instalação do marco; 

 Sob o vão da porta deverá ser colocada uma soleira de granito polido; 

 Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco e piso para o perfeito acabamento; 

 Conforme projeto instalar no vão porta externa de 0,90 x 2,10 m maciça em madeira do tipo ripas 

maciças inteiras na vertical em cedro, angelin ou itaúba completa com conjunto de marco e guarnições 

de largura 7,00 cm x 1,00 cm de espessura e ferragens, devendo ser fixada com a utilização de 

espuma expansiva (Figura 14); 

 
      Figura 14: Modelo de porta maciça 
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 Instalada uma fechadura externa com cilindro normal com chaves, de 1ª qualidade e espelho de 

acabamento. A maçaneta tipo alavanca maciça deverá ser constituída de aço inox e/ou ZAMAC. Não 

serão aceitas peças com nylon na composição da fechadura; 

 Realizar a pintura com fundo branco fosco e duas demãos de esmalte sintético acetinado na tonalidade 

branca. 

 

8.10. EXECUÇÃO DO CONTRAPISO E PORCELANATO NAS SALAS 

 

 Para fins de nivelamento após a remoção do atual piso e contrapiso, executar o nivelamento com leito 

de brita em toda a área considerada em camada aproximada de 10,00 cm; 

 Executar uma esteira em malha de ferro 4,2 mm com espaçamento de 15 x 15 cm em toda a área do 

piso sobre o leito de brita;   

 No local deverá ser executado um lastro de concreto para contrapiso com FCK 20 MPa com espessura 

de 5,00 cm como preparo da base para o revestimento do piso sobre brita com prévia compactação do 

aterro e uso de lona plástica 150 micras; 

 O novo revestimento do piso será o padrão utilizado para toda a reforma, circulação e salas; 

 Fornecer e assentar sobre a base do contrapiso o porcelanato acetinado retificado Classe A PEI 5, 

antiderrapante, com as peças nas dimensões 0,60 x 0,60 m, e aplicado com argamassa colante de 1ª 

qualidade em para porcelanato do tipo AC II;  

 O assentamento será em camada dupla em perfeito esquadro, através do uso de desempenadeira 

dentada e martelo de borracha; 

 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser industrializado, em perfeito 

alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores plásticos; 

 Os pisos deverão ser aprovados pela fiscalização da prefeitura encarregada desta obra, que definirá 

quanto à sua tonalidade; 

 Fazer os arremates necessários e assentar o piso no corte da parede e soleiras. 

 

RODAPÉ: 

 

 O rodapé deverá ser do mesmo material porcelanato com 10 cm de altura, serrado com disco de corte 

refratário sendo assentado com a mesma argamassa do piso em alinhamento com a junta do piso, 

perfazendo o acabamento entre o piso e a parede; 

 Para a perfeita aderência em toda a extensão de fixação do rodapé, a parede não deverá estar pintada 

na altura dos 10 cm a partir do piso; 

 A técnica de assentamento será a mesma utilizada para o assentamento dos pisos. 

 

8.11. RODAMEIO NAS SALAS DE AULA 

 

 Para a proteção das paredes contra danos deverá ser fixado um rodameio em madeira cedro ou 

angelim com largura de 15,00 cm com quinas arredondadas; 

 O acabamento do rodameio será mediante a aplicação de fundo para madeira e de duas demãos de 

esmalte sintético acetinado na tonalidade branca com prévia lixação das faces aparentes, com uso de 

massa de acabamento para madeira nos pontos de furação e fixação. 
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8.12. SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

 Na área de intervenção toda a rede elétrica será executada de forma industrial com eletroduto em 

material PVC, aparente para as tubulações com bitola de ¾” e de 1”, e caixas do tipo condulete na cor 

cinza, padrão da tubulação, a serem fixadas com abraçadeiras, parafusos e buchas; 

 Deverá ser executada a tubulação com curvas e derivações com as caixas de passagem, inclusive com 

desvios nas vigas para evitar furos nas vigas da estrutura; 

 Os pontos de luz no forro serão com lâmpada do tipo LED com potência mínima de 11 Watts completa 

com plafon envolvente também na cor cinza; 

 Prevendo-se a readequação elétrica que visa à instalação de aparelhos condicionadores de ar do tipo 

“SPLIT” para todas as salas da escola, também deverá ser disposta a tubulação elétrica na parede que 

servirá como espera para futura instalação do aparelho condicionador de ar, instalado com caixa de 

sobrepor e disjuntor; 

 Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da fiscalização e executado conforme layout para 

a rede elétrica e descrição para as instalações elétricas e pontos elétricos; 

 Todos os materiais deverão ser instalados conforme estipulado em planilha. Novos pontos de 

iluminação serão instalados junto ao forro da laje, respectivos interruptores, para fins de iluminação das 

salas, circulação e tomadas; 

 Esses serviços seguirão o projeto para o layout dos pontos elétricos, integrante com o memorial 

descritivo;   

 Substituir os interruptores simples, duplos e triplos, e tomadas em toda a área de intervenção por 

serem antigas e não atendem mais a NBR e ABNT; 

 Em todos os pontos de tomadas existentes e novos serão instaladas novas tomadas completas com 

espelho padrão ABNT 2P+T 10 A embutidas em caixas plásticas 2 x 4 em substituição às tomadas 

existentes; 

 As novas tomadas serão energizadas com nova fiação, em bitolas de fio compatíveis com os 

equipamentos instalados; 

 Instalar novo CD (Centro de Distribuição) em material termoplástico rígido com tampa na circulação 

para a divisão do circuito das novas salas e circulação, adequando-se a corrente compatível com cada 

circuito, incluindo novos disjuntores no modelo DIN que também serão instalados, adequando-se a 

corrente compatível com cada circuito; 

 A derivação para a divisão do circuito das salas e circulação terá origem no movo CD geral existente 

próximo à nova medição junto à entrada da escola, cujo sistema de tubulação adotado também é 

aparente de sobrepor;  

 Cada ponto terminal elétrico será com caixa de passagem 4 x 2 do tipo condulete aparente de sobrepor 

na alvenaria com tomada 2P + T de 10A completa com espelho que também será instalado; 

 Prevendo o PPCI – Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios que será implantado na 

escola, deverá ser disponibilizado 03 (três) pontos de tomada elétrica também sobre a verga das portas 

das salas de aula e na viga na circulação com saída para o pátio na a área externa; 

 Essas caixas com tomadas servirão para a instalação de luminária de emergência do tipo indicativa de 

saída; 

 Em cada ponto de tomada sobre a verga deverá será fornecida e instalada uma luminária de 

emergência indicativa de saída composta por bloco autônomo de parede do tipo Slim de duas faces 

com iluminação através de LED’s de alto brilho tensão bivolt, instalada a uma altura de 2,40 m do piso 

(Figura 15); 
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      Figura 15: Modelo ilustrativo de luminária 

 
 Conforme estipulado em planilha, novos pontos de iluminação serão instalados junto ao forro para as 

salas e circulação, assim como respectivas tomadas e interruptores; 

 Os pontos de espera para os ventiladores serão os pontos de luz existentes na laje, para facilitar os 

serviços posteriores de instalação dos equipamentos e para garantir melhor fixação; 

 Cada ponto terminal elétrico, tomadas e interruptores, será com caixa de passagem do tipo condulete 4 

x 2 em material plástico rígido de sobrepor com tomada 2P + T de 10A completa com espelho que 

também será instalado; 

 Caixas de passagem no trecho deverão ser instaladas, adotando-se o mesmo padrão na dimensão 15 

x 15 cm; 

 Na parede acima do quadro escolar instalar ponto elétrico e tomada completa 2P + T 10A a uma altura 

de 2,40 m; 

 Em cada ponto de tomada acima do quadro escolar deverá será fornecida e instalada uma luminária de 

emergência composta por bloco autônomo de parede com 2 faróis de LED’s de alto brilho com mínimo 

de 1000 lumens com tensão 12 Volts, instalada a uma altura de 2,40 m do piso (Figura 16); 

 

      Figura 16: Modelo ilustrativo de luminária 

 
 

8.13. SERVIÇOS DE PINTURA, SALAS, CIRCULAÇÃO, RESTAURAÇÃO VIGAS 
 

 Deverá ser realizada nova pintura em toda a sala de aula, paredes e teto, a fim de revitalizar a pintura 

no local e executar a nova pintura das novas salas; 
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 As superfícies das paredes a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas, curadas e 

isentas de partículas soltas; 

 Executar uma demão se selador acrílico pigmentado sobre o reboco lixado visando ao acabamento; 

 Aplicar 2 (duas) demãos de tinta acrílica semi-brilho nas paredes em tonalidade a ser definida pelo 

Departamento de engenharia, visando à harmonia da pintura, devendo ser aplicadas duas tonalidades, 

tonalidade mais escura abaixo do rodameio, e tonalidade mais clara acima do rodameio; 

 No teto executar duas demãos de tinta acrílica fosca na cor branca; 

 Nas vigas aparentes afetadas pelo concreto desagregado, previamente aos serviços de pintura, 

executar a restauração do concreto desagregado e refazer as seções com graute fck 40 Mpa; 

 Deverá ser executado o apicoamento prévio das faces do concreto, ampliando-se a zona afetada com 

razoável margem e cuidando para que todo o entorno da seção afetada fique exposto;  

 As faces de concreto das vigas deverão ser desbastadas e lixadas, eliminando-se o reboco por 

completo da seção, retirando-se os produtos da corrosão através de escovação manual, limpeza de 

resíduos de concreto, óleos, poeira, etc.; 

 Após a escovação e remoção total de resíduos e do pó remanescente da armadura deverá ser aplicado 

o produto gerador de barreira química elaborado à base de resina sintética com cromato de zinco, 

oferecendo alto poder de inibição da corrosão, inclusive em ambientes com atmosfera bastante 

agressiva como as regiões litorâneas do tipo Armatec ZN, PCF, etc.; 

 O produto permitirá estancar o processo de corrosão das armaduras mediante a pintura de proteção da 

armadura, devendo ser aplicado entre duas e três demãos, conforme o estágio da corrosão constatada;  

 Posteriormente executar a pintura com fundo de selador acrílico pigmentado e duas demãos de tinta 

acrílica semi brilho na tonalidade concreto. 

 

9. REFORMA NO SANITÁRIO FEMININO AO LADO SAGUÃO 
 

9.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 
 A reforma do sanitário será executada conforme projeto em anexo para fins de adequação e para 

revitalizar o sanitário cujas louças e revestimentos estão precários (Figura 17); 
 

   Figura 17: Detalhe do sanitário 
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 Conforme projeto, deverá ser removida a porta de entrada do sanitário de dimensão 0,80 x 2,10 m, 

face à precariedade da mesma, incluindo marco e guarnições; 

 Remover as portas internas do sanitário; 

 Demolir as divisórias de alvenaria para execução de divisórias em granito; 

 Remover os aparelhos sanitários, tampos e louças e as válvulas de descarga para a instalação de 

novas válvulas de descarga de baixa vazão; 

 Deverá ser removida a janela de 0,60 x 1,20 e pingadeira de granitina para a instalação de blocos de 

vidro no mesmo vão; 

 Demolir o forro precário de madeira para a instalação de novo forro de PVC; 

 Deverá ser removido o revestimento cerâmico das paredes do sanitário em sua totalidade, uma vez 

que está sem aderência para possibilitar a execução de novo revestimento e de divisórias em granito; 

 Também deverá ser removida a argamassa que foi utilizada para assentar a cerâmica existente, para 

melhor aderência do novo revestimento. Tal procedimento tem a finalidade de proporcionar uma 

perfeita aderência da nova argamassa de revestimento com o novo revestimento cerâmico que será 

executado. Nesse caso, haverá o preenchimento prévio para a regularização da parede em relação ao 

assentamento (novo emboço);  

 Devido à precariedade do piso no local, deverá ser removido todo o revestimento cerâmico do piso até 

a soleira da porta para possibilitar a execução de novo piso; 

 Também deverá ser removido o atual contrapiso do sanitário para adequações na rede de esgoto;  

 O vão de entrada do sanitário deverá ser ampliado para comportar a instalação de uma porta na 

dimensão de 0,90 x 2,10 m; 

 O aumento do vão deverá ser feito com a utilização de serra elétrica e disco próprio para materiais 

cerâmicos e em linha retilínea. Esse procedimento possibilitará um melhor acabamento após a 

ampliação do vão. 

 

9.2. REVESTIMENTOS PISO, PAREDES E BLOCOS DE VIDRO 

 

 Com a remoção do revestimento, deverá ser realizada a regularização das paredes como preparo para 

o novo revestimento, executando-se o emboço prévio nas paredes mediante a regularização com 

argamassa regular de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8; 

 Executar novo contrapiso devido aos ajustes necessários na rede hidrossanitária com concreto FCK 20 

MPa na espessura de 5,00 cm como preparo para o novo piso; 

 Fornecer e assentar o piso porcelanato acetinado e retificado PEI 5, 60x60 cm antiderrapante, 

assentado com argamassa colante, incluindo rejuntamento com argamassa industrializada. Os pisos 

deverão ser aprovados pela fiscalização da prefeitura encarregada nesta obra; 

 O piso será recortado nas caixas sifonadas para possibilitar a fixação dos suportes das grelhas com o 

devido rejuntamento para acabamento; 

 Fazer os arremates necessários e assentar piso cerâmico no corte da parede. 

 O piso deverá ter caimento adequado para permitir escoamento das águas de limpeza para os ralos; 

 Deverá ser instalada soleira em granito cinza andorinha medindo 20 cm de largura sob todo o vão da 

porta do sanitário; 

 Fornecer e executar nas paredes, até o nível do teto, o revestimento cerâmico Classe A, com as peças 

nas dimensões 0,33 x 0,45 m, ou equivalente, na posição horizontal, da marca Eliane, Portobello ou 

similar, aplicado, em perfeito esquadro, com argamassa colante, através do uso de desempenadeira 

dentada e martelo de borracha;  
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 No vão da janela proceder a regularização de todo o vão com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, espessura de 0,5cm para o assentamento dos blocos de vidro para melhor visibilidade por 

iluminação natural; 

 Os arremates visam ao preparo para a pintura e execução dos tijolos de vidro 

 Os mesmos deverão ser executados no eixo do vão para melhor acabamento;  

 Para melhor arremate do vão pelo lado interno com revestimento, proceder a execução de meia 

esquadria dos azulejos com cantos lixados até a face dos blocos de vidro. Pelo lado externo o arremate 

será apenas com massa argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm;  

 Os blocos de vidro serão da forma incolor de dimensão 19 x 19 x 8 cm serão assentados utilizando-se 

massa e espaçadores específicos para assentar tijolos de vidro. (Deverá ser apresentada amostra do 

modelo da peça para a aprovação e execução), (Figura 18); 

 

Figura 18: Modelo de tijolo de vidro 

 
 

 Para a instalação deverá ser avaliado o espaço do vão em relação à dimensão da peça para a 

distribuição uniforme da junta de espaçamento em todo o contorno; 

 Deverá ser executado o serviço de acabamento com pintura através de uma demão de selador acrílico 

pigmentado e de duas demãos de tinta acrílica semibrilho em todo pelo lado externo.   

 Ao final, deverá ser realizada a limpeza geral dos revestimentos cerâmicos e piso. 

 

9.3. ESQUADRIAS (PORTA DE ENTRADA SANITÁRIO) 

 

 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. 

 Para o perfeito acabamento junto ao vão das portas, conferir medidas antes da instalação;  

 Conforme projeto, a porta de entrada do sanitário será interna maciça executada na dimensão de (0,90 

x 2,20 m) do tipo “kit” com revestimento melamínico acetinadas do tipo “laca” na tonalidade branca 

com conjunto de marco e guarnições de largura 7,00 cm x 1,00 cm de espessura e ferragens. Tal 

material tem maior vida útil e dispensa o acabamento com pintura nas portas, marco e guarnições, pois 

tem melhor resistência ao intemperismo e a umidade. Para melhor acabamento, o kit porta, marco, 

guarnições em ambos os lados, dobradiças e fechadura será fornecido previamente montado e 

acabado, com as dobradiças instaladas previamente em material aço inoxidável, bastando a fixação de 

todo o kit no vão com a utilização de espuma expansiva; 

 Instalar proteção em chapa metálica galvanizada com parafusos na parte inferior; 

 Instalar na porta fechadura externa com cilindro normal com duas chaves, de 1ª qualidade e espelho de 

acabamento. A maçaneta tipo alavanca maciça deverá ser constituída de aço inox. Não serão aceitas 

peças com nylon na composição da fechadura. 
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9.4. ESQUADRIAS (PORTAS INTERNAS DOS NICHOS) 
 

 Conforme projeto, as portas dos nichos do sanitário serão de 0,60 x 1,60 m com acabamento 
melamínico, fixadas com dobradiças em metal cromado e tarjetas circulares do tipo “La Fonte” ref. 
1422 ou equivalente), necessária para o perfeito funcionamento das mesmas; 

 As portas terão a abertura para dentro e deverão ser instaladas elevadas em relação ao piso, 
deixando-se uma abertura inferior em relação ao piso de cerca de 20 cm (Figura 19); 

 
Figura 19: Modelo de portas 

 
 

 A porta do box será do tipo compensado melamínico de e = 2,00 cm, fixada à placa de granito através 
de peças em aço inoxidável; 

 Não serão utilizados marcos e batentes nos vãos das portas, pois as fechaduras servirão de próprio 
batente, sendo no modelo "livre/ocupado" (Figura 20); 

 
Figura 20: Modelo de fechadura (batente da porta) 

 
 

 Para o perfeito acabamento a porta deverá estar em perfeito nível em relação à placa de granito e as 

dobradiças das portas serão instaladas com o rebaixo no granito para descontar a espessura do metal; 
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 Todas as dobradiças em aço inox serão extra fortes de primeira linha e de grande resistência; 

 A porta será dotada de targeta livre ocupado da marca LA FONTE, IMAB ou equivalente. 

 

9.5. DIVISÓRIA DE GRANITO 

 

 Para a execução da divisória do sanitário será utilizada placa divisória de granito cinza andorinha 

conforme indicado em planta, com espessura mínima de 3,00 cm, de qualidade extra, polido em todas 

as faces aparentes e com altura de 1,80 m; 

 Para a fixação serão utilizadas cantoneiras e placas reforçadas em aço inoxidável e parafusos 

sextavados tipo prisioneiro em acabamento cromado (Figuras 21 e 22); 

 
Figura 21: Modelo de cantoneira  

             
 
 

Figura 22: Modelo de placa de junção com cantoneira 

              
 

 A cantoneira será utilizada para unir as placas em ângulo de 90° em ambos os lados das placas, bem 
como junto ao piso; 
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 Especial atenção deverá ser dispensada quanto ao nivelamento, alinhamento e prumo das peças, para 
que se mantenham as dimensões do projeto. Para isso, deverão ser conferidos previamente o 
esquadro, alinhamento, prumo, nivelamento dos pisos, alvenaria e placas de granito, bem como a 
dimensão do vão. A própria divisória servirá de marco e batente para assentamento de ferragens e 
suportes da porta do box; 

 Nas juntas entre as divisórias de granito, ou entre divisórias e bancadas, a fixação ou rejuntamento 
entre elas deverá ser feito com massa plástica, com adição de corante xadrez, proporcionando uma cor 
próxima da tonalidade da divisória, não se deixando gretas; 

 A divisória de granito que divide o tampo do lavatório em relação ao primeiro nicho com vaso sanitário 
será apoiada no piso em toda a extensão até a porta, para fins de privacidade e para conter as águas 
do piso que terá o com caimento para a caixa sifonada; 

 As divisórias deverão ser suspensas a 15 cm do piso nos recortes e com pés do próprio granito, para 
facilitar a limpeza entre os nichos e para o escoamento de águas para o ralo; 

 Todas as dobradiças em aço inox serão extra fortes de primeira linha e de grande resistência. 
 

9.6. FORRO DE PVC 
 
 Deverá ser executado o forro em ripas de PVC branco com 10,00 de largura do tipo macho/fêmea;   
 A base para a sustentação do forro será executada em madeira de “eucalipto tratado autoclavado, 

mediante fixação de novo madeiramento de sustentação; 
 Instalar meia-cana (roda forro) com o mesmo material PVC para o acabamento do forro junto ao 

revestimento com azulejos. 
 

9.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

Sanitário: 
 

 Toda a rede de esgoto será de PVC para readaptação e instalação conforme o projeto, executando-se 

novos pontos de esgoto para a bacia sanitária e para o box do chuveiro que também terá nicho com 

bacia sanitária em relação ao atual layout do sanitário; 

 Para compor a reforma na nova rede de esgoto, a tubulação será em PVC CL8 DN 100 mm conforme 

projeto até a fossa e sumidouro; 

 As bacias sanitárias serão instaladas no modelo sem caixa acoplada no tamanho adulto com assento 

plástico, pois serão utilizadas válvulas de descarga;  

 Deverá ser disposto tubo de ventilação no sanitário para evitar odores da rede de esgoto conforme 

projeto; 

 Executar pontos de esgoto novos para as bacias sanitária deslocadas conforme novo layout do projeto; 

 Por ocasião da execução hidrossanitária, a empresa deverá realizar a manutenção da rede de esgoto a 

fim de desobstruir qualquer tubulação, possibilitando um perfeito escoamento da rede cloacal bem 

como para o abastecimento de água; 

 Será executado, também, novo ponto de esgoto conforme projeto, junto ao piso no local do nicho atual 

do chuveiro; 

 Dispor tubulação PVC CL15 DN 40 mm para a instalação de novas válvulas de descarga de baixa 

pressão nos nichos;  

 Executar tubulação de esgoto embutida na parede em PVC soldável CL 8 com diâmetro de 50 mm a 
partir dos pontos de escoamento para o sumidouro; 

 Abaixo das cubas do tampo de granito deverá ser instalado sifão em plástico sanfonado extensível 
conectado à parede, independente para cada espera nova de esgoto na parede; 

 Os pontos existentes serão refeitos, executando-se 2 (dois) novos pontos deslocados de esgoto com 
joelho DN 40 mm e tubulação embutida na parede; 
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 Instalar nova caixa sifonada com grelha quadrada DN 150 mm conectada aos lavatórios e à ventilação; 
 O escoamento do sanitário será para a nova caixa de esgoto de PVC cinza DN 300 mm que ficará 

situada ao lado do sanitário na circulação;  
 Esses serviços para as novas conexões à rede de esgoto serão executados quando da remoção do 

atual piso e execução do novo piso na circulação, próximo à entrada das salas; 
 Após as devidas adequações nas instalações, tanto o escoamento da rede de esgoto quanto o 

abastecimento de água deverão ocorrer perfeitamente. 
 

Hidráulico:  
 

 As instalações deverão obedecer ao projeto aproveitando-se a rede existente; 
 A tubulação será em PVC rígido tipo soldável classe 15 com diâmetro de 25mm para as instalações 

conforme indicado em projeto, com descidas embutidas na parede; 

 Para a readequação, os ramais que abastecerão a rede serão estendidos da rede existente até chegar 

aos pontos de consumo, realizando-se todas as adequações da rede; 

 Instalar 02 (dois) novos pontos hidráulicos para o lavatório duplo; 

  Nos pontos de consumo e espera para as torneiras das cubas serão instalados joelhos do tipo azul 

embutido na parede com bucha de latão de ½”; 

 Após as instalações deverá ocorrer o perfeito escoamento da rede cloacal bem como o correto 
abastecimento de água. 

 
9.8. APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS  

 

 A instalação para o lavatório será mediante uso de sifão sanfonado inteligente em material plástico 

ligado à rede de esgoto embutida na parede e individual por cuba; 

 Conforme dimensões de projeto, no sanitário será instalado um tampo de granito com 02 cubas 

embutidas modelo oval tamanho adulto com válvula em metal cromado. O tampo de granito deverá 

ainda ter espelho do mesmo material com 10,00 cm de altura, borda dupla em todas as arestas. O 

tampo deverá possuir uma borda espelho no contorno com 10 cm e saliente 1,00 cm acima do nível 

superior do tampo, para evitar que a água escorra para o piso; 

 No eixo da parte frontal do tampo de granito deverá ser instalada 01 (uma) barra vertical de aço inox 
com diâmetro de 1.1/2” para apoio do tampo do lavatório, fixada junto ao piso com anel de acabamento 
também em aço inox, para reforço devido ao comprimento do tampo de 1,40 m (Figura 23); 

 
Figura 23: Modelo de tubo de apoio do tampo 
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 Na junção com as faces das paredes o apoio será mediante o uso de pinos e barras inseridas no próprio 
revestimento; 
 Instalar bacias sanitárias de louça branca sem caixa acoplada utilizando-se anel de vedação que evita 

odores oriundos da tubulação de esgoto; 
 As torneiras para as cubas do lavatório deverão ser de ½” em metal cromado de uso em bancada com 

acionamento e fechamento automático, sem a necessidade de contato manual para o fechamento. Não 

serão aceitas torneiras em material ABS cromado. O modelo deverá ser similar à figura 24; 

 

Figura 24: Modelo de torneira automática 

 
 Juntamente com a torneira deverá ser instalada ligação flexível em material plástico de 1/2"; 
 Será instalado novo registro de gaveta na bitola ¾” com acabamento cromado e canopla para isolar a 

unidade de consumo do sanitário conforme projeto; 
 Instalar válvulas de descarga completa em metal com tampa acabamento cromado na bitola 1.1/2” 

conectada ao adaptador da tubulação;   
 Ao final da reforma, serão fixados no sanitário, nas quantidades previstas em planilha, papeleiras para 

papel higiênico em material ABS tipo rolão fixadas nas próprias divisórias de granito com parafusos 
prisioneiros, saboneteira de parede para sabonete líquido e toalheiro para papel toalha também em 
ABS; 

 Deverá ser instalado um espelho cristal sobre o tampo dos lavatórios, fixo no próprio revestimento e 
sem moldura, com parafusos de acabamento próprio para uso em espelhos; 

 Na porta do sanitário deverá ser instalada placa em material PVC de espessura 2 mm indicando o uso 
de sanitário feminino. 

 
9.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da fiscalização e executado conforme projeto 

elétrico para a adequação da rede elétrica; 

 Executar ponto elétrico alto a 2,40 m do piso com tomada na parede para a instalação de exaustor 

ventokit em tensão compatível com o equipamento a ser instalado; 

 Conforme projeto, executar a abertura na parede para a instalação do duto e exaustor para o lado 

externo da parede para a exaustão para o exterior; 

 Instalar ventilador para ventilação forçada do tipo “Ventokit” na tensão da rede do local interligado ao 

interruptor do sanitário, com duto de prolongamento de saída aparente para o exterior através do 

depósito; 

 Instalar os interruptores com espelhos e as tomadas de 10A no novo padrão  da ABNT que também 

serão instaladas; 

 Os pontos de luz no forro serão com lâmpada LED com potência mínima de 11 w completa com plafon 

envolvente na cor branca, em substituição às atuais luminárias. 
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10. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA SALA 06 

 
10.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

 A reforma da sala será executada conforme projeto em anexo, a fim de remover o piso cerâmico e 

argamassa de assentamento da sala devido à precariedade do atual revestimento; 

 Deverá ser removido todo o revestimento cerâmico do piso da sala até a soleira da porta para 

possibilitar a execução de novo piso; 

 Deverá também ser removida a argamassa de assentamento do piso, para possibilitar o nivelamento 

da base do contrapiso da sala.  

 

10.2. REVESTIMENTO NOVO PISO 

 
 Para a obtenção de uma base uniforme e em nível para o novo piso, deverá ser executada uma 

argamassa de regularização CA-AR média 1:5 com espessura de 2,50 cm como preparo para o 

assentamento do novo piso em toda a área da sala; 

 O piso será em porcelanato padrão a ser utilizado em toda a área da sala conforme projeto; 

 Fornecer e assentar o piso porcelanato acetinado Classe A PEI 5, retificado, antiderrapante, com as 

peças nas dimensões 60 x 60 cm, mesmo padrão que vem sendo utilizado nas escolas do município, 

em tonalidade a ser definida na ocasião da apresentação da amostra no Departamento de Engenharia; 

 O assentamento será com argamassa colante para porcelanato, incluindo rejuntamento com 

argamassa industrializada, aplicado em perfeito esquadro, através do uso de desempenadeira dentada 

e martelo de borracha; 

 Deverão ser utilizados todos os procedimentos descritos para o assentamento de piso; 

 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser industrializado, em perfeito 

alinhamento e espaçamentos com o emprego de espaçadores plásticos; 

 Fazer os arremates necessários e assentar o piso cerâmico no corte da parede; 

 Os pisos deverão ser aprovados pela fiscalização da prefeitura encarregada desta obra; 

 OBS: Os revestimentos cerâmicos e os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água de 4%; 

 Ao final deverá ser realizada a limpeza dos revestimentos cerâmicos. 

 

RODAPÉ: 
 

 O rodapé deverá ser do mesmo material porcelanato com 10 cm de altura, serrado com disco de corte 

refratário sendo assentado com argamassa industrializada para porcelanato em alinhamento com a 

junta do piso, perfazendo o acabamento entre o piso e a parede; 

 Para a perfeita aderência em toda a extensão de fixação do rodapé, a parede deverá ser picoteada 

para a remoção completa da tinta da parede; 

 A técnica de assentamento será a mesma utilizada para o assentamento dos pisos.  

 

10.3. SOLEIRA  

 

 Sob a porta de entrada da sala deverá ser assentada uma soleira de granito coincidente com o nível do 

piso interno da sala em tonalidade a definir, com 0,15 m de largura aproximadamente que comporte a 

largura do marco e em toda a extenso do vão da porta; 

 O granito deverá ser fixado com o uso de argamassa colante AC III; 

 Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco para o perfeito acabamento; 
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 Deverá ser executado o rejuntamento com a tonalidade semelhante ao piso. 

 

10.4. SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA  

 

 Considerando os serviços de remoção e assentamento de novo piso, deverá ser realizada nova pintura 

em toda a sala de aula, paredes e teto, a fim de revitalizar a sala de aula; 

 Deverá ser realizado o serviço de remoção da lousa escolar para que sejam realizados os serviços de 

restauro nas paredes e a nova pintura de acabamento, recolocando-se a lousa ao final;  

 Para o perfeito acabamento das paredes, deverá ser executada a raspagem para remoção da antiga 

tinta das paredes, a fim de remover as várias camadas sobrepostas de tinta ao longo do tempo, 

principalmente a tinta do tipo esmalte disposta na parede da lousa escolar, que não permite a 

aderência de tinta acrílica; 

 Após a completa remoção e raspagem da tinta antiga, executar prévia camada de massa PVA com 

desempenadeira em camadas suficientes para cobrir todo o reboco aparente após a remoção da tinta; 

 Executar a regularização com uso de lixa como preparo para o acabamento com tinta acrílica;  

 As superfícies das paredes a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas, curadas e 

isentas de partículas soltas; 

 Executar uma demão se selador acrílico pigmentado sobre a massa PVA já lixada e lisa visando ao 

perfeito acabamento; 

 Aplicar 2 (duas) demãos de tinta acrílica semi-brilho nas paredes em tonalidade a ser definida pelo 

Departamento de engenharia, visando à harmonia da pintura, devendo ser aplicadas duas tonalidades; 

 No teto executar duas demãos de tinta acrílica fosca na cor branca; 

 Na porta da sala deverá ser executada a lixação e pintura mediante duas demãos de esmalte sintético 

acetinado na cor branca. 

 

11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL 

 

 A empresa deverá manter o local das obras permanentemente limpo e organizado, com todos os 

materiais e equipamentos necessários à execução da obra depositados em local adequado, facilitando 

a segurança, o andamento dos serviços e a segurança dos usuários da edificação que abriga a escola; 

 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, 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: 

 

 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão de 

obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 Todo o serviço envolvendo quebra ou demolição deverá ser executado com extremo cuidado a fim de 

minimizar a vibração em paredes da estrutura; 

 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a NBR e 

certificados pelo INMETRO; 
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 As tintas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha do fabricante do tipo linha Premium, das marcas 

SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de qualidade similar; 

 Os fios, as tubulações de PVC e disjuntores para a execução da rede elétrica que serão utilizados 

deverão ser fabricados com certificação INMETRO, da marca Wetzel, Tramontina, SIL, TIGRE, 

Lorenzetti ou similar; 

 As tubulações de PVC que serão utilizadas deverão ser da marca TIGRE, AMANCO 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 ser realizados considerando o memorial descritivo com o maior rigor, a planilha 

orçamentária e projetos; 

 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 apropriados. 

 

DOS COMPLEMENTOS: 

 

A empresa deverá manter o local dos serviços sinalizado durante todo o período de execução. 

             A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado, inexistindo manchas de tintas aderidas em 

pisos, paredes ou esquadrias. 

Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 

perfeitas condições de funcionamento e segurança. 

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

executados.  

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 para conclusão desta obra é de 90 dias. 

 
 

Capão da Canoa, 17 de março de 2020. 
 
 
 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 
Eng.° Civil CREA/RS 65.259D 


