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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Instalação de portas, reforma na área externa do Berçário e substituição de telas na 

E.M.E.I. Marieta Ferreira Lessa. 

Descrição: Instalação de novas portas em vidro temperado e reforma na área externa do 

Berçário e readequação da rede pluvial nas proximidades.    

Endereço: Rua Alfa da Cruz, nº 1.772 – B. Arco Íris - Capão da Canoa/RS. 

 

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

construtivos a serem empregados. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a 

surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta. 

 A execução será conforme projeto e envolverá todos os procedimentos necessários para a substituição 

de portas da Sala do Berçário, restauração das grades de proteção das portas, substituição do piso externo e 

das grades de piso, envolvendo ajustes nos pontos de captação das águas pluviais no local. Diante dos conflitos 

que serão causados pelos serviços, algumas intervenções serão necessárias e serão descritas adiante, a fim 

de readequá-la conforme a necessidade. Será substituída a porta de entrada da escola e substituição de tela 

no cercamento junto ao passeio público.   

 A justificativa para os serviços deve-se ao estado atual das portas, também inseguras, e da 

necessidade de readequar a rede pluvial de coleta para as águas das chuvas junto às portas do Berçário. Os 

serviços visam ao uso das instalações dentro da normalidade e com melhor aproveitamento da área disponível.    

 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 das Obras:  

 

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. 
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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 partes integrantes 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 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. 
 

 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 

1. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES: 
 
         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 2,50 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. 
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- 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.  

2. READEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DO BERÇÁRIO 
 

2.1.  RETIRADA DE PORTAS 
 

 Deverão ser removidas, com cuidado, as duas portas de dimensão 150 x 210cm, a fim de evitar 
acidentes face aos vidros, removendo-se também o batente e soleiras de madeira (Figura 01); 

 
Figura 01: Detalhe de porta precária do Berçário 

 
 

 A remoção visa a instalação posterior de porta de correr em vidro temperado de 10,00 mm no local; 
 As grades externas das portas serão mantidas momentaneamente para fins de segurança, até que as 

novas portas sejam instaladas (Figura 02); 
 

Figura 02: Detalhe das grades externas de proteção do Berçário 
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 Como complemento de segurança, deverão ser utilizadas chapas de compensado para a vedação e 

segurança da escola, prevendo-se, ainda, a proteção com lona como método para evitar a entrada de 

água da chuva no interior da sala; 

 A empresa ficará responsável pela destinação das esquadrias bem como dos vidros existentes; 

 A fim de evitar acidentes, as esquadrias e vidros que forem retirados e permanecerem por determinado 

período no local da obra, até que sejam retirados, não poderão permanecer no local sem o devido 

isolamento da área; 

 Durante a execução deve-se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração junto às paredes. 

 

2.2. REPAROS NOS VÃOS E REVESTIMENTOS 

 

 Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todo o vão, nas laterais para 

o perfeito acabamento e preparo para a pintura e também junto ao piso; 

 As buchas, parafusos e eventuais tacos de madeiras, existentes em cada vão da esquadria retirada, 

deverão ser removidos antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície perfeitamente lisa e 

uniforme no contorno do vão, visando ao perfeito acabamento da alvenaria ao receber a nova porta de 

vidro temperado. Tal procedimento possibilitará a perfeita fixação da nova porta e a vedação, sendo 

indispensável o perfeito nível e prumo do vão; 

 Os arremates serão realizados nas faces coincidentes com a parede interna e vãos; 

As plaquetas existentes internamente nos vãos deverão ser removidas para possibilitar os arremates 

em todo os vãos internamente (Figura 03); 

 

   Figura 03: Vãos para arrematar 

 
 

 O revestimento será executado nas laterais do vão mediante a execução de massa única. 

 Executar os arremates com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, para se obter o 

acabamento definitivo para fins de pintura posterior; 

 Executar a remoção das grades para restauração e posterior reinstalação; 
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 Para finas de arremate no vão coincidente com as plaquetas, executar o corte das plaquetas com serra 

e disco próprio para materiais cerâmicos, visando ao perfeito acabamento; 

 Assentar no contorno do vão pelo lado externo novas plaquetas com o mesmo tamanho e tonalidade 

para fins de harmonia de acabamento. 

 

2.3. EXECUÇÃO DE VERGA PARA FIXAÇÃO DO TRILHO DA PORTA 

 

 Conforme projeto, deverá ser refeita a verga para possibilitar melhor fixação do trilho da porta e para 

suportar o peso das portas após a instalação, pois foi constada a falta de verga armada; 

 A opção mais vantajosa e a técnica construtiva mais adequada visando à segurança será a execução 

de nova verga acima do vão da porta (Figura 04); 

 

   Figura 04: Detalhe modelo de execução de verga no vão da porta 

 
 

 A atual verga do vão da porta deverá ser demolida para a execução de nova verga com graute e 

devidamente armada; 

 Executar nova verga com graute e aço CA50 com diâmetro de 10,00 mm, que deverão ser inseridas 

para o interior da alvenaria em cerca de 30,00 cm para cada lado das paredes; 

 Deverão ser executadas formas de madeira a fim de moldar a nova verga armada, de forma que pelo 

lado externo possibilite o assentamento das plaquetas no alinhamento das plaquetas existentes; 

 Os arremates serão realizados nas faces coincidentes tanto na parede interna das salas quanto na 

parede externa de saída do Berçário; 

 Executar todos os acabamentos posteriores na área de intervenção, a fim de possibilitar uma superfície 

perfeitamente lisa e uniforme no contorno do vão, visando ao perfeito acabamento para a instalação 

das portas de vidro temperado e instalação do trilho; 

 Ficará sob a responsabilidade da empresa a conferência da dimensão do vão acabados para a 

instalação da porta ao final dos serviços; 

 O acabamento será mediante o uso de massa única com argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci; 

 Conforme projeto, ao final dos serviços a verga ficará saliente em relação à face da parede (Figura 05); 
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Figura 05: Detalhe da verga acabada e saliente da parede 

 
 

 Para possibilitar os serviços no local, deverá ser executada a transferência das duas unidades internas 
dos aparelhos SPLIT elevando-se os aparelhos em relação ao local atual acima da verga; 

 Deverão ser realizados todos os serviços para prolongar a tubulação de conexão entre as unidades 
externas e as internas, para que ao final dos serviços os aparelhos possam estar em perfeito 
funcionamento; 

 Serão reaproveitados os apoios de fixação dos aparelhos, bastando realizar as novas furações para a 
fixação em novo local próximo; 

 Previamente aos serviços de fixação dos aparelhos deslocados e aproveitando-se os serviços no vão 
das portas, executar a instalação dos drenos embutidos na parede pelo lado externo; 

 Para os serviços deverão ser executados rasgos na parede externa para a inserir tubo CL15 DN20mm; 
 O terminal de saída da tubulação será em nova grelha linear que será instalada no piso da área externa; 
 Assim como no contorno do vão, reassentar novas plaquetas para a correção e acabamento no local 

da tubulação dos drenos. 
 

2.4. SERVIÇOS DE ACABAMENTO E PINTURA – VÃOS E GRADES 
 

 Para melhor acabamento, a pintura dos vãos deverá ser realizada antes da fixação das esquadrias, 
considerando também que a vedação com silicone a ser utilizado na vedação da esquadria junto à 
alvenaria não possibilita a aderência de pintura; 

 As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas e sem poeiras; 
 No contorno do vão reparado e junto à verga da nova porta da sala serão aplicadas duas demãos de 

selador acrílico pigmentado para alvenaria; 
 As esquadrias de alumínio do contorno das portas de correr deverão ser isoladas para evitar manchas 

provenientes da pintura; 
 Posteriormente, todo o contorno das portas, ombreiras e verga, e em toda a extensão da face da parede 

interna da sala onde serão instaladas as novas portas serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica 
semi brilho na cor existente, para a harmonia de acabamento da pintura; 

 As grades deverão ser lixadas e aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético acetinado na cor 
branca e reinstaladas ao final dos serviços mediante a fixação de pinos de aço no vão e uso de solda; 

 Instalar nas grades restauradas nova fechadura tipo serralheiro completas com cilindro e espelho 
compatível com o perfil metálico das grades.     
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2.5. SOLEIRA SOB AS PORTAS DE ACESSO, PORCELANATO E FRISOS  
 

 Sob a porta de correr que será instalada para acesso ao exterior deverá ser fixada soleira de granito 
polido com 0,25 m de largura em toda a largura do vão da porta; 

 Para o perfeito acabamento junto ao piso laminado existente, a seção para encaixe da soleira deverá 
ser retirada utilizando-se máquina elétrica do tipo policorte com disco específico; 

 Conforme projeto, ampliar a área para o assentamento de área de porcelanato para evitar a 
deterioração do laminado por eventual umidade junto ao piso no vão das portas; 

 Deverá ser considerado o acabamento da soleira junto ao trilho da porta de correr;   
 A soleira deverá ser fixada com o uso de argamassa colante AC III; 
 Deverá ser executado o rejuntamento com a mesma tonalidade existente no piso; 
 Para o assentamento da soleira deverá ser considerado o nível do piso interno da sala e o assoalho de 

madeira, prevendo-se uma inclinação mínima para o lado externo; 
 Assentar o porcelanato com argamassa colante AC II antiderrapante de tamanho 60 x 60 cm, em 

tonalidade semelhante ao existente junto às bancadas (trocador) para a harmonia de acabamento; 
 Ao final do assentamento e após a cura, instalar frisos específicos para emendas de piso e assoalho 

de madeira para perfeito acabamento;     
 A fixação das soleiras, assentamento do piso e frisos tem a finalidade de possibilitar o acabamento 

uma vez que no local serão removidas as portas e deverão ocorrer ajustes para a instalação das novas 
portas de correr em vidro temperado. 

 
2.6. INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER 

 
 Cada porta será dotada de 2(duas) folhas de vidro, sendo as duas partes móveis de correr;  
 Deverão ser instaladas duas portas de correr com vidro temperado de espessura 10,00 mm incolor 

para vão de 1,50 m x 2,10 m, em local conforme indicado em planta; 
 As medidas deverão ser conferidas no local antes da confecção e instalação das portas de correr; 
 As duas portas serão móveis e irão se movimentar sobre trilho de alumínio da esquadria (Figura 06); 

Figura 06: Modelo de porta instalada com duas folhas de vidro temperado e verga

 

 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;  
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 As duas partes móveis deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio (fechadura), a fim 

de garantir a perfeita vedação da estrutura através do mecanismo de fechamento; 

 As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros serão de alumínio e na tonalidade branca 

por processo de pintura eletrostática; 

 Para a vedação, a fim de evitar a entrada de vento e água da chuva, as quinas laterais dos vidros 

deverá possuir terminal de alumínio, garantindo a estanqueidade da estrutura. O mesmo deverá ser 

considerado nos demais pontos de contato dos vidros; 

 Todos os perfis em alumínio deverão ser na tonalidade branca, visando à harmonia com as esquadrias 

existentes; 

 Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser feita a vedação com o uso 

de material vedante, silicone incolor, antifungo e antimofo, o que evitará o escurecimento ao longo do 

tempo; 

 Aproveitando-se os serviços de vedação que serão executados para as portas, executar também a 

vedação da algeroz coincidente com o telhado e as plaquetas sobre as novas portas;    

 Todo o conjunto da esquadria, estrutura 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; 

 Os dois vidros móveis, quando fechados, deverão ter um transpasse de cerca de 8 cm; 

 Os perfis de alumínio juntamente com os vidros temperados devem garantir a rigidez do conjunto; 

 Deverá ser considerada 01 (uma) fechadura lateral para cada folha de porta móvel; 

 O travamento lateral da porta será mediante instalação de fechadura conjunto com abas padrão para 

perfis em alumínio na tonalidade branca (Figura 07); 

 

Figura 07: Modelo de fechadura 

 

 
 Em toda a extensão da seção inferior dos vidros das portas deverão ser instaladas películas de 

proteção auto adesiva com largura de 30,00 cm em tonalidade amarela. A finalidade da película é evitar 

riscos de acidentes, servindo de alerta contra impactos acidentais para as crianças. 

 

3. NOVO PISO NA ÁREA EXTERNA DE SAÍDA DO BERÇÁRIO  

 

3.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 
 

 Conforme projeto, para possibilitar os serviços e revitalização no local, serão removidas as placas de 
concreto do pavimento e grelhas precárias para possibilitar a execução de novo piso em porcelanato 
para ambientes externos (Figura 08); 
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Figura 08: Detalhe do piso externo e grelha atual 

 
 

 Deverá ser removida também a argamassa de assentamento das placas do piso para o assentamento 

do novo piso; 

 
3.2. BASE, 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; 
 A execução será rigorosamente locada conforme planta de implantação, considerando que o novo piso 

será assentado somente na área externa de saída do Berçário; 
 Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para o 

assentamento do porcelanato, observando-se os níveis, inclinações e os acessos determinados em 
projeto, para que ao final do assentamento os caimentos estejam adequados, no sentido para as novas 
grelhas e para os vãos de saída para o pátio da pracinha; 

 O piso pronto deverá coincidir com o nível inferior das soleiras das portas; 
 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 assentar o piso; 
 Fornecer e assentar sobre a base do contrapiso o porcelanato acetinado retificado Classe A PEI 5, 

antiderrapante para ambientes externos, com as peças nas dimensões 0,60 x 0,60 m, e aplicado 
com argamassa colante de 1ª qualidade AC III em dupla camada, 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 os vãos de acesso à área externa do pátio e para a coleta pelas 02 (duas) grelhas lineares 
que serão instaladas; 

 Fazer os arremates necessários e assentar o porcelanato no corte da parede com as plaquetas e no 
contorno das grelhas do piso; 

 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser industrializado, em perfeito 
alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores plásticos; 

 Ao final deverá ser realizada a limpeza do revestimento. 
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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; 

 Para melhor aderência picotear a parede e eliminar a antiga pintura; 
  A técnica de assentamento será a mesma utilizada para o assentamento do piso. 

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

 

 Conforme projeto, deverão ser executadas novas 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; 

 Executar os ajustes na rede atual de coleta das águas pluviais do telhado junto ao tubo de descida na 

área externa; 

 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;  

 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; 

 Na área interna do piso, visando ao melhor acabamento e para fácil manutenção, antes do 

assentamento do porcelanato, instalar caixa para coleta pluvial em material PVC na cor cinza com 

tampa grelha quadrada com altura aproximada de 35 cm e tampa com dimensão de 40 x 40 cm 

aproximadamente (Figura 09);   

 

Figura 09: Modelo de caixa de areia para coleta pluvial no piso interno 

 
 Para o ajuste do nível da caixa em relação ao nível para escoamento, utilizar anel prolongador em PVC 

padrão da caixa a ser instalada; 

 A mesma caixa receberá as águas coletadas por ambas as grelhas lineares, conectada com tubulação 

CL8 DN 50 mm; 



 
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/Fax: (51) 3995-1100 Ramal 1150 

 

Página 11 de 17 

 

 A partir dessa caixa e entre as demais caixas no pátio, a tubulação terá seção DN 100 mm em PVC 

CL8. 

 

3.4. INSTALAÇÃO DE CALHA LINEAR COM GRELHA NO PISO 

 

 Conforme projeto, junto às soleiras das portas no piso externo, deverão ser instaladas 02 (duas) calhas 

lineares de 1,50 m cada com tampa grelha em PVC rígido com cor a definir e semelhante à tonalidade 

do piso, reforçada de piso para a coleta das águas de limpeza e para que não haja acúmulo sobre o 

piso pelas águas da chuva que irão incidir indiretamente no piso externo coberto; 

 A grelha e calha a serem instaladas moduladas de 50 cm cada em PVC do tipo reforçada em PVC 

rígido com aproximadamente 13,00 cm de largura x 50 cm de comprimento e com altura aproximada 

de 13 cm, com saída em uma extremidade (Figura 10);  

 

Figura 10: Detalhe modelo de ralo grelha linear de piso 

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

tubulação CL 8 DN 50 mm com conexão com a caixa de areia PVC pluvial e posteriormente em direção 

à sarjeta. 

 Em cada uma das portas que serão instaladas na saída do Berçário deverá ser instalada uma calha 

com grade linear de piso com comprimento total de 150 cm para a coleta das águas de limpeza e para 

que não haja acúmulo sobre o piso de águas da chuva que irão incidir diretamente no piso; 

 O escoamento dás águas coletadas pela calha deverá ocorrer mediante instalação com tubulação CL 

8 DN 50mm. 

 

4. NOVAS PORTAS DE VIDRO COM BARRAS ANTI-PÂNICO DA ENTRADA DA ESCOLA E PISO 

 

 Conforme projeto e prevendo o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) que será 

implantado na escola, as novas portas serão de vidro temperado 10 mm instaladas com barras anti-

pânico; 

 Considerando que a nova porta será instalada no mesmo local da atual porta, deverá ser removida a 

porta de correr de acesso para a circulação (Figura 11); 
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Figura 11: Porta atual para o acesso interno da escola 

‘  
 

 Durante o trabalho de remoção deve-se ter o devido cuidado para minimizar a vibração nas paredes; 
 Deverão ser realizados os arremates no vão e o requadro para o perfeito acabamento, preparo para a 

pintura e instalação das portas de vidro temperado; 
 O reparo será mediante o uso de massa única com argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci; 
 As buchas, parafusos e eventuais tacos de madeiras, existentes no vão da esquadria retirada, deverão 

ser removidos antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície perfeitamente lisa e uniforme 
no contorno do vão. Tal procedimento possibilitará a perfeita fixação das portas, sendo indispensável o 
perfeito nível e prumo do vão; 

 Nas partes reparadas no contorno do vão deverão ser aplicadas como fundo, uma demão de selador 
acrílico pigmentado; 

 Para o acabamento no vão serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica semi-brilho de 1ª linha premium 
do fabricante exterior/interior na tonalidade existente nas paredes, devendo ser realizada antes da 
instalação das portas; 

 Para o arremate junto ao piso será instalada soleira de granito em largura de 20 cm no local de instalação 
da nova porta e no local das grades na entrada da escola; 

 Para o assentamento da nova soleira no local das grades, remover a grade de entrada e reinstalar a 
grade; 

 Executar a repintura da grade com duas demãos de esmalte sintético acetinado na cor branca para fins 
de acabamento; 

 Considerando que o piso na área da entrada está desgastado, deverá ser removido o atual piso entre a 
grade da entrada e a nova porta, executando-se o corte no piso com o uso de disco de corte diamantado, 
de forma retilínea para o perfeito acabamento para assentar a soleira, rebaixando-se o contrapiso para 
assentar a soleira em nível como piso; 

 Executar a base para o novo piso mediante regularização com argamassa para piso em camada de 2,50 
cm de espessura; 

 Assentar o porcelanato com argamassa colante AC II antiderrapante de tamanho 60 x 60 cm, em 
tonalidade a definir, cuja amostra do porcelanato deverá ser apresentada; 

 Executar o rodapé com altura de 10,00 cm com o mesmo porcelanato junto à parede com a mesma 
técnica citada anteriormente; 
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 Conforme projeto, no acesso serão instaladas duas portas de abrir em vidro temperado incolor com 
espessura de 10 mm com dimensão total de 1,60 m x 2,10 m com as ferragens de fixação na cor branca; 

 A bandeira fixa superior será em peça única de vidro temperado espessura 10 mm em toda a largura do 
vão, de 3,30 x 0,80 m; 

 Em cada lateral do vão das portas móveis também serão instaladas partes fixas de vidro temperado de 
mesma espessura 10 mm, com largura total fixa de 1,70 m x 2,10 m; 

 Conforme projeto, nas laterais e bandeira superior serão instalados perfis de alumínio tubulares na 
tonalidade branca com acabamento epóxi, para delimitar o vão das portas;    

 Visando à segurança para o caso de acidentes por impactos nos vidros, a porta de vidro temperado e 
peças fixas deverão ser fornecidas com película de proteção do próprio fabricante fornecedor do vidro;   

 Para a confecção do vidro deverão ser previstos previamente todos os furos para a instalação das 
ferragens de fixação, fechaduras e das barras anti-pânico; 

 As barras anti-pânico serão no modelo dupla horizontal na cor preta de uso simultâneo em porta dupla 
de vidro temperado no modelo Touch (de empurrar); 

  As ferragens serão para barra anti-pânico modelo “touch” para porta de vidro dupla com fechadura na 
cor preta (Figuras 12 e 13); 

 
Figura 12: Modelo de barra dupla anti-pânico touch 

 
 

Figura 13: Modelo de fechadura dupla anti-pânico touch 
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 A fechadura pelo lado externo será com alavanca na cor preta, própria para barras anti-pânico no mesmo 
padrão “touch”, e compatível com a barra que será instalada (Figura 14);   

 
Figura 14: Modelo de fechadura externa para barra anti-pânico touch 

 

 
 

 As portas serão dotadas de duas molas de piso, uma para cada porta, cuja abertura será para o lado 
externo a partir do eixo, de acordo com o PPCI previsto para a escola; 

 Toda a estrutura deverá ser dotada de ferragens resistentes próprias para fixar vidros temperados; 

 As dobradiças das portas deverão ser reforçadas e resistentes ao manuseio considerando que o local 

terá trafego intenso de alunos;  

 Para ambas as portas deverá ser instalado um batente de borracha no piso como limitador da porta; 

 Em toda a extensão das seções dos vidros inferiores e portas deverão ser instaladas películas adesiva 

de proteção auto-adesiva com largura de 30,00 cm na tonalidade amarela. A finalidade da película é 

evitar riscos de acidentes, servindo de alerta contra impactos acidentais. 

 O modelo de portas seguirá o modelo adotado para as demais escolas (Figura 15);  

 

      Figura 15: Modelo de porta de vidro com barras padrão das escolas  
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5. SUBSTITUIÇÃO DE TELA NO ALINHAMENTO DO PASSEIO PÚBLICO E PINTURA MURO 

 

 Conforme área estipulada em planilha, remover a atual tela eletro soldada fixada no alinhamento do 

passeio em frente à escola (Figura 16); 

 

Figura 16: Detalhe da tela sob o muro 

 
 

 Será instalada nova tela de alambrado de proteção para o cercamento; 

 Executar tela em arame galvanizado 12 BWG (tipo alambrado) "revestimento em PVC na cor verde", 

fixada por 3 linhas de esticadores, malha quadrada com abertura de 2” exceto no vão de acesso da 

entrada da escola; 

 O nível superior da tela deverá coincidir com a face superior do pilar; 

 Quando da fixação da tela, o nível inferior da tela deverá transpassar cerca de 10 cm abaixo da face 

superior da mureta; 

 A tela deverá ser fixada aos pilares através de grampos de aço galvanizados mediante furação prévia 

para inserção de buchas plásticas com anel e com a bitola compatível com a tensão da tela esticada e 

bitola do grampo;  

 A tela deverá ser devidamente esticada através de esticadores fixos ao pilar que possibilitem esticar a 

tela com a tensão necessária e sem danificá-la, sendo uma linha de arame no eixo da tela, uma linha 

superior e uma linha inferior; 

 A íntegra da mureta e mourões serão preservados, bastando a restauração pontual com argamassa na 
mureta e mourões para receber a nova pintura de restauração; 

 As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas, curadas e isentas de 

partículas soltas; 

 Previamente aos serviços de pintura, em complemento aos serviços que serão executados, para fins 

de revitalização do muro em frente à escola, deverá ser executada a limpeza do muro com jato de ar e 

água de alta pressão (Figura 17); 
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Figura 17: Detalhe da mureta para restauração e limpeza 

 
 

 Para o acabamento serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica semibrilho externa do tipo Premium 

em todas as faces cuja tonalidade será definida oportunamente pelo Departamento de Engenharia. 

 

6. 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; 

 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; 
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 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 60 dias. 

 
 

Capão da Canoa, 23 de outubro de 2020. 
 
 
 

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

 
 


