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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma em salas e readequação da rede de esgoto e pluvial da E.M.E.I. Recanto dos 

Baixinhos. 

Descrição: Reforma em salas para utilização como berçário, novo sanitário e readequação da 

rede de esgoto e da rede pluvial da escola. 

Endereço: Rua Gen. Osório, 781, Bairro Santa Luzia - 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. 

 A reforma exigirá adequações nos acessos às salas, além da readequação da rede de esgoto na área 

interna das salas e na área externa da escola. Na área dos acessos em torno da escola os serviços envolverão 

a execução da rede de esgoto e das caixas da rede cloacal, interligando a nova rede e caixas à rede existente, 

além da necessidade de se construir um novo sanitário. Também serão necessárias intervenções na área 

pavimentada no entorno da escola. Outros serviços visam à manutenção da escola para que as instalações da 

escola possam ser utilizadas dentro da normalidade. Os serviços envolverão a execução de acabamento e 

pintura nos locais de intervenção. A aplicação da pintura em alvenaria sempre será precedida de uma demão 

de fundo selador acrílico pigmentado. A pintura em alvenaria será mediante pintura com duas demãos de tinta 

acrílica semibrilho externo.  

A fim de atender às necessidades da escola, algumas salas serão reformadas conforme projeto anexo, 

para que essas salas possam ser utilizadas como berçários com readequação da rede pluvial na área do 

solário.     

 A justificativa para a realização das obras deve-se à necessidade de atendimento para algumas 

deficiências que foram identificadas na escola, e que através da reforma será possível supri-las.  

             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 deverão ser 

realizados. 

 Caberá ao executante um exame detalhado do local dos serviços, 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 a fim de se 

evitar acidentes. 

 
Disposições Preliminares: 

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

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

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

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

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

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

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

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

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 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. SERVIÇOS INICIAS 
 
         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 e da Secretaria de Educação 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: 
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- A empresa deverá instalar a placa da empresa com área mínima de 2,00 m² e com o nome do 
responsável técnico da mesma. Deverá ser confeccionada em chapa metálica a fim de resistir às intempéries 
durante todo período da obra, devendo ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo. A placa deverá 
ser instalada em posição de destaque no local dos serviços, devendo a sua localização ser previamente 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A placa deverá ser afixada no início das obras, sendo que o modelo da mesma 
será fornecido pelo Departamento de Engenharia. 

- Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo responsável técnico da 
empresa, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a Prefeitura 
Municipal de Capão da Canoa.  
 

2. REFORMA NAS SALAS PARA BERÇÁRIO 
 

     2.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 
 
     2.1.1. RETIRADA DE ESQUADRIAS 
 
 As reformas ocorrerão em salas conforme projeto, a fim de modificá-las para uso como berçário, 

atendendo às necessidades da escola; 
 A empresa deverá remover cuidadosamente as janelas de dimensão 200 x 120 cm cada, a fim de 

evitar acidentes face à presença de vidros (Figura 1); 
 

Figura 1: Janelas a serem removidas 

 
 

 A remoção visa a instalação posterior de portas de correr em vidro temperado de 10,00 mm incolor no 
vão que precisará ser ampliado abaixo do peitoril; 

 Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, considerando a impossibilidade de 
instalação da nova porta simultaneamente com a retirada das janelas no mesmo dia, 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 das salas; 

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

 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. 
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2.1.2.  DEMOLIÇÕES 
                                                                   

 Para a abertura dos vãos será demolida a alvenaria dos peitoris abaixo das janelas para possibilitar a 

instalação de portas de correr em vidro temperado; 

 Para o trabalho de demolição, visando evitar a vibração nas paredes, o trabalho deverá ser executado 

com o uso de serra manual que utiliza disco de corte próprio para materiais cerâmicos;  

 A base da parede a ser demolida deverá ser rebaixada para a inserção de soleira de granito, onde 

também será instalado o trilho de alumínio da porta de correr no mesmo nível do piso existente; 

 Parte do piso nas salas também será demolida para a inserção das caixas sifonadas das cubas da 

bancada e da tubulação de esgoto PVC DN 50mm. 

 
2.2. REPAROS NOS VÃOS E ACABAMENTO 
 

 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 tanto na parede interna das salas quanto na 
parede externa de saída para o solarium; 

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

 Visando à harmonia de acabamento na face externa da parede, considerando que com o rasgo ocorre 

a quebra ou o descolamento da cerâmica por falta de aderência, deverão ser recolocadas novas 

plaquetas idênticas, na mesma tonalidade e dimensão das plaquetas existentes para o perfeito 

acabamento da esquadria junto aos vãos, assentadas com argamassa colante de uso externo ACII; 

 Serão fixados rodapés de madeira junto ao piso nas laterais das novas portas no mesmo modelo 

existente nas salas; 

 Executar a pintura do rodapé com fundo nivelador e duas demãos de esmalte sintético;  

 Considerando que as portas serão de correr, o trilho será fixado no mesmo nível do piso atual; 

 Deverão ser realizados todos os acabamentos no piso junto às laterais do trilho em ambos os lados; 

 A abertura no piso para a fixação do trilho será realizada da mesma maneira que a abertura a ser feita 

no revestimento cerâmico existente nas faces laterais dos pilares, mediante o uso de máquina de corte 

para materiais refratários com disco diamantado para o perfeito alinhamento do corte; 

 A soleira será em granito na espessura de 2 cm com 0,25 m de largura em toda a largura do vão da 

porta e na largura da parede, saliente aproximadamente 2 cm em relação à face externa da parede, 

servindo de pingadeira e ligeiramente inclinada para o lado externo. 

 

2.3.  READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 

 Deverá ser realizada a remoção da tubulação e da fiação elétrica abaixo dos peitoris onde serão 

instaladas as portas de vidro temperado; 

 Instalar novo ponto elétrico abaixo da bancada de granito e da cuba para instalar o aquecedor de 

passagem abaixo do tampo, ficando acima do tampo somente a ducha do tipo higiênica, mantendo-se 

os pontos de tomada elétrica existentes nas salas (Figura 2); 
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Figura 2: Modelo da instalação elétrica 

 
 

 Deverá ser realizada a adequação elétrica, tubulação e fiação nas paredes, uma vez que o piso nas 
salas será mantido, a fim de manter a energia elétrica nas tomadas próximas às janelas que serão 
removidas; 

 A tubulação elétrica será executada mediante o uso de eletroduto corrugado NBR 5410 de 3/4”;     
 A instalação será realizada pela execução de rasgos na parede e posterior fechamento da tubulação; 
 O rasgo será executado mediante o uso de máquina para o corte de materiais refratários com disco 

diamantado para o perfeito alinhamento do corte e melhor acabamento; 
 A derivação da rede elétrica terá alimentação a partir do CD existente, instalando-se disjuntor para 

atender as duchas elétricas com fiação 6,00 mm tubulada sobre o forro, com acesso pelo telhado. 
 

2.4. PINTURA NAS SALAS DO BERÇÁRIO 
                       

 Para melhor acabamento, a pintura dos vãos deverá ser realizada antes da fixação das portas, 
considerando 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 e isentas de partículas soltas; 
 Deverá ser reparado eventual dano na pintura ocasionado pela fixação das esquadrias; 
 No contorno dos vãos acabados das novas portas no interior das salas e nas partes reparadas das 

canaletas elétricas serão aplicadas duas demãos de selador acrílico pigmentado para alvenaria; 
 Posteriormente, em todo o contorno das portas e das canaletas serão aplicadas duas demãos de tinta 

acrílica semibrilho na tonalidade existente, para a harmonia de acabamento com a pintura atual. 
 

2.5. INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER 

 Deverão ser instaladas portas de correr com vidro temperado de espessura 10,00 mm incolor com 
dimensão 2,00 x 2,10 m por sala, na saída para o solarium 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 padrão de alumínio para a esquadria 

considerada; 
 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;  
 Cada esquadria será dotada de 2(duas) folhas de vidro, sendo as duas partes móveis de correr;  
 As fechaduras e todas as ferragens para os vidros serão de alumínio e na tonalidade branca, 

tonalidade oriunda do processo de pintura eletrostática original da indústria para os perfis; 
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 Todos os perfis de alumínio deverão ser na tonalidade branca, visando à harmonia das novas portas 
de saída para o solarium com as esquadrias existentes; 

 Todo o conjunto da esquadria, estrutura de alumínio e vidros deverá ter garantia de vedação contra a 
passagem de vento e perfeita vedação contra a ação de chuva com incidência simultânea de ventos; 

 Os dois vidros móveis, quando fechados, deverão ter um transpasse de no mínimo 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; 
 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; 

 O travamento lateral da porta será mediante instalação de conjunto de fechadura com cilindro oval com 
abas padrão para perfis em alumínio na tonalidade branca (Figura 3); 

 
Figura 3: Modelo de fechadura 

 
 As fechaduras serão instaladas em furos pré-existentes nos vidros das portas e em altura padrão; 
 Todas as ferragens deverão ser em alumínio resistente e na tonalidade branca visando à harmonia de 

toda a estrutura; 
 Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser executada a vedação com o 

uso de material a base de poliuretano monocomponente na cor branca, antifungo e antimofo, a fim de 
evitar o escurecimento ao longo do tempo, e como garantia da estanqueidade do conjunto; 

 Nas partes inferiores de todos os vidros deverão ser fixadas películas de proteção autoadesiva em 
altura de 0,30 m, em tonalidade a definir. A finalidade da película é evitar riscos de acidentes, 
protegendo os vidros contra impactos acidentais mediante sinalização; 

 O encaixe de contato entre os vidros de correr deverá possuir um perfil de alumínio em toda a 
extensão da altura (Figura 4). 
 

     Figura 4: Detalhe do modelo das portas de vidro 
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2.6. INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA NO BERÇÁRIO 3 
 

 A fim de melhorar o layout da sala do Berçário 3, deverá ser instalada uma nova porta na parede da 

circulação, deixando-se o acesso à sala do berçário 3 diretamente com a área de circulação da escola; 

 Os serviços envolverão a abertura na parede mediante o uso de máquina de corte para materiais 

refratários com disco diamantado para o perfeito alinhamento do corte; 

 No local da abertura deverá ser readequado o ponto de tomada elétrica; 

 A soleira será em granito na espessura de 2,00 cm com 0,20 m de largura em toda a largura do vão da 

porta e na largura da parede; 

 Será instalada uma porta em madeira semi-oca de 0,80 X 2,10 m com marco e alisares em Cedro e 
ferragem (dobradiças em aço inoxidável); 

 A porta será lixada, aplicado o fundo nivelador e duas demãos de esmalte acetinado na tonalidade 
branca; 

 O marco será fixado com o uso de espuma expansiva para melhor firmeza e rigidez na instalação do 
marco. 

 Deverá ser instalada fechadura do tipo externa em aço cromado com cilindro e duas chaves com 

maçanetas do tipo alavanca) necessária para o perfeito funcionamento; 

 Não serão aceitas peças em nylon na composição da fechadura. 

 

2.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
Hidráulico: A tubulação será m PVC rígido soldável de classe 15 com diâmetro de 25mm nas cubas 

berçário e duchas com desviador, conforme indicado em planta. 

 O ramal principal que abastecerá as bancadas das novas salas do berçário será estendido da rede 

existente próximo ao local sobre o forro até chegar aos pontos de consumo das bancadas; 

 A ligação para o abastecimento do desviador terá origem em joelho do tipo azul embutido na parede 

com bucha de latão ½” com ligação flexível plástica ½” x 40 cm. 

 Será instalado registro de gaveta em metal diâmetro ¾” com acabamento abaixo do tampo de granito 

do trocador conforme projeto; 

 Os metais deverão ser da marca Meber, Docol ou similar. Todos os materiais deverão sofrer aprovação 

prévia da fiscalização. 

 

Esgoto: A tubulação será em PVC soldável de classe 8 com diâmetro de 50 mm para o escoamento 

para a rede coletora de esgoto, embutida na parede; 

 Instalar sifão em plástico sanfonado extensível abaixo da cuba; 

 As caixas sifonadas serão em PVC diâmetro de 150 mm com saída de 50mm. 

 

2.8. APARELHOS SANITÁRIOS, ACESSÓRIOS e OUTROS 

 

– Tampos de granito: conforme dimensões do projeto com profundidade de 55 cm. O tampo de 

granito deverá ainda ter espelho do mesmo material com 10 cm de altura para evitar a umidade junto à 

parede, borda dupla em todas as arestas e rebaixo para a área molhada das cubas berçário. O tampo 

deverá possuir um furo para a passagem da ligação do desviador e deve ser instalado apoiado em 

cantoneiras reforçadas em metal do tipo mão francesa nas laterais e centro, em comprimento mínimo 

de 50 cm próprios para bancadas de granito (Figura 5). 
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            Figura 5: Modelo do tampo com rebaixo e cuba 

 
 
– Banheiras inox para berçário: Nos tampos de granito serão instaladas banheiras retangulares de 

embutir para berçário em aço inox com fundo inclinado e válvula de aço inox nas dimensões 

aproximadas de 75 x 40 x 20 cm. A instalação abaixo do tampo será composta de sifão sanfonado 

universal conectada à nova rede de esgoto embutida na parede não aparente. 

  

OBS: Fornecer e instalar aquecedor de passagem abaixo da bancada e com desviador com potência 

mínima de 5.500W sobre o tampo, cor branca, na tensão compatível com a rede existente (Figura 6). 

 

           Figura 6: Detalhe da instalação sobre o tampo 

               
 

 Acima do tampo deverão ser instalados os utilitários de: 

 Dispensador para papel toalha em plástico ABS;  

 Saboneteira de pressão para sabonete líquido em plástico ABS. 
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3. LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO À REDE PÚBLICA EXISTENTE NO PASSEIO 
 

 Com os serviços que serão necessários na área do solarium, deverão ser executadas novas caixas e 
tubulação de esgoto com a conexão à rede cloacal existente para o escoamento no sentido da rede 
disponível na via conforme projeto; 

 Toda a rede de esgoto será de PVC CL8 e instalado conforme o projeto. O esgoto será coletado 
inicialmente em caixas de passagem com tampa de concreto armado e conduzido para a rede cloacal 
da via pública; 

 A tubulação será executada em tubo PVC CL8 100 mm em colchão de areia, executando-se o reaterro 
com reaproveitamento de material; 

 A nova rede terá origem em caixas de concreto pré-moldado de 60 x 60 x 60 cm com tampa a serem 
executadas com a tubulação conforme projeto; 

 Deverá ocorrer a escavação em volume suficiente para a execução da tubulação e das caixas; 
 Na área pavimentada na entrada da escola no recuo de jardim deverá ser removido o pavimento 

existente para a passagem da tubulação; 
 Ao final deverá ser refeito o pavimento junto ao portão na entrada da escola, utilizando-se placas de 

concreto de 50 x 50 cm assentadas com argamassa com o devido rejuntamento. 
 

4. EXECUÇÃO DE NOVO PAVIMENTO E CALHA PLUVIAL NA ÁREA DO SOLARIUM  
 

4.1. EXECUÇÃO DE CALHA COM GRELHAS NO PISO 
 

 Previamente ao serviço de execução do novo piso na área externa do solário deverá ser executada 
uma calha com tampa pré-moldada linear na lateral do muro de divisa e em toda a extensão do trecho; 

 Inicialmente o aterro existente junto ao muro de divisa deverá ser removido manualmente em camada 
e largura suficiente para possibilitar a execução de calha com base de concreto e paredes de alvenaria 
de tijolo maciço rebocadas conforme projeto; 

 Será executada a devida escavação considerando-se as seções internas da calha a partir de 30 x 20 
cm com altura variável para o escoamento até o final da calha; 

 O solo escavado não será reaproveitado, sendo descartado através de bota-fora; 
 O fundo da vala deverá ser compactado e nivelado dentro da mais perfeita técnica como preparo para 

executar a calha; 
 Para o nivelamento deverá ser considerado o caimento de 2% em direção ao passeio da escola na 

área externa;  
 Deverá ser executado lastro de brita com espessura de 10,00 cm no fundo da calha como preparo para 

a execução da base da calha; 
 O fundo da calha será executado através de lastro de concreto com FCK 20MPa para contrapiso 

devidamente desempenado na espessura de 8,00 cm com esteira de ferro CA 60 4.2 mm 10 X 10cm, 
que será desempenado e alisado como acabamento final com o devido caimento para o escoamento 
das águas para o sentido da sarjeta na via; 

 Proceder a cura úmida por três dias com água limpa. 
 Para possibilitar a contenção do desnível do solo na área do solarium, uma das paredes laterais da 

calha será executada com pedra grês 50 x 25 x 15 cm com argamassa de cimento e areia grossa no 
traço 1:6, sendo constituída de 2 (duas) fiadas; 

 A parede da calha oposta que será executada junto ao muro de divisa será executada com blocos 
cerâmicos maciços sobre contrapiso - CI-AR 1:6 - 3 cm; 

 As faces internas das paredes da calha serão regularizadas com argamassa desempenada de cimento 
e areia no traço 1:4; 

 Deverão ser realizados todos os arremates necessários para o perfeito acabamento, executando-se o 
arredondamento do revestimento nos cantos da junção da base da parede com o fundo da calha; 

 Sobre toda a calha deverá ser assentada grelha linear em concreto pré-moldado linear junto ao muro 
de divisa e em toda a extensão do trecho (Figura 7); 
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Figura 7: Detalhe de grelha pré-moldada para calha 

 
 Ao final da calha, na extremidade de coleta da água pluvial deverá ser instalada caixa de passagem 

pré-moldada de 60x60x60 cm para a condução das águas para a sarjeta em frente à escola; 
 A condução será através de duas tubulações CL8 DN 2 x 100 mm a partir da caixa conforme projeto; 
 Deverão ser realizadas a escavação no passeio e recuo de jardim com posterior reaterro; 
 Para a instalação da tubulação deverão ser removidas as peças de concreto de dimensão 50x50 cm do 

passeio e recolocadas posteriormente; 
 A seção a ser pavimentada será revestida com novas placas de piso em concreto de dimensão 50x50 

cm com argamassa, com rejuntamento através de argamassa, cimento e areia fina no traço 1:3; 
 O terminal da seção do tubo de 100 mm ficará junto ao meio-fio da via com dupla tubulação. 

 
4.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES PARA NOVO PAVIMENTO 

 
 A execução do novo pavimento será necessária para possibilitar a instalação de grama sintética e para 

corrigir o pavimento que cedeu no local (Figura 8);  
 

  Figura 8: Área externa para o solário 

 
 

 Haverá a demolição do piso constituído de placas de concreto; 
 Também deverá ser removida a argamassa de assentamento das placas de concreto e da atual base 

do contrapiso; 
 O rebaixamento do nível do atual piso deverá ser o suficiente a fim de executar nova base com brita e 

de novo piso; 
 Próximo ao local deverá ser realizado o destocamento das raízes de árvore e a remoção; 
 Para a execução dos serviços envolvendo poda ou remoção de árvore, é de responsabilidade da 

empresa executora o atendimento à legislação vigente, mediante emissão de licença ambiental pelo 
município. 
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             4.3. REATERRO E NIVELAMENTO                                      
 

 O novo piso deverá ser elevado em relação ao atual nível do piso para que o nível final do piso junto às 
soleiras fique 1,00 cm abaixo das novas soleiras nas novas portas; 

 O substrato resultante deverá constar de lastro de camada de brita na base, a qual será compactado 
manualmente com auxílio de equipamentos específicos, conforme os volumes envolvidos e 
devidamente compactados de modo a serem evitados desníveis por recalque entre as camadas; 

 O nivelamento e a compactação serão efetuados dentro da mais perfeita técnica; 
 Como preparo para a base do piso deverá ser executado um lastro de pedra britada de espessura 

aproximada de 15,00 cm; 
 A face lateral da viga baldrame da edificação da escola deverá ser impermeabilizada com quatro 

demãos de hidroasfalto para evitar infiltração para o interior do prédio em função da elevação do nível 
do piso externo. 
 
4.4. PISO EXTERNO DO SOLARIUM 

 
 O piso será em concreto desempenado com caimento para as calhas laterais; 
 Deverá ser executado um lastro de concreto para contrapiso, com FCK 20 MPa, na espessura de 8,00 

cm, que será desempenado e alisado, sendo esse o acabamento final; 
 Proceder a cura úmida por três dias com água limpa. 

 
4.5. PINTURA DO MURO EXTERNO DO SOLARIUM 

 
 O muro externo da área do solarium deverá ser pintado ao final dos serviços com tonalidade a definir; 
 As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas e isentas de partículas soltas; 
 Para o acabamento serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica semibrilho exterior.  

 
5. MURO DE COBOGÓS DE CONCRETO 
 
5.1. VIGA DE FUNDAÇÃO E PILAR 
 

 Para evitar transtornos com materiais da obra, o muro será executado ao final dos serviços, para 
possibilitar a entrada dos materiais pela lateral do prédio da escola (Figura 9); 

 
Figura 9: Detalhe do local do novo muro 

 

 
 

 Para possibilitar a execução de novo muro com cobogós de concreto será removido um mourão, a tela 
no local e pilar ao final do muro, a fim de refazer novo pilar no local; 
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 Deverá ser demolida a viga de contenção ao final do atual piso do solarium para a execução de nova 

viga baldrame para apoio do novo muro de cobogós de concreto no mesmo alinhamento;    

 Deverão ser executadas duas micro estacas junto ao muro de divisa para a estabilidade do muro de 

divisa; 

 As micro estacas serão executadas em concreto armado com resistência mínimo 25 Mpa aos 28 dias 

com diâmetro mínimo de 25 cm e 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 pilar de concreto;  

 Executar nova viga baldrame conforme projeto com o nível coincidente com o nível do novo piso;  

 A viga deverá ser executada em perfeito alinhamento sobre lastro de 5 cm de espessura de brita; 

 A viga baldrame será executada 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 “soldados” do tipo CA 

60 com 4,2 mm de diâmetro e espaçamento a cada 15 cm conforme projeto; 

 Executar 02 pilares de concreto com resistência mínimo 25 Mpa aos 28 dias de seção 20 x 20 cm 

armado com 4 barras de aço CA 50 de 10 mm de diâmetro e estribos de aço “soldados” do tipo CA 60 

com 4,2 mm de diâmetro e espaçamento a cada 15 cm conforme projeto;   

 Será obrigatório o uso de espaçadores para evitar a exposição da armadura e garantir o recobrimento; 

 As formas deverão ser confeccionadas com tábuas de pinus, estar 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.  

 
5.2. ELEVAÇÃO DA ALVENARIA 

 
 Conforme indicado em projeto, será em altura de 2,00 m, compostos por blocos de concreto do tipo 

“cobogós” com furos inclinados para o lado externo sobre o baldrame de contenção do piso; 
 As peças serão assentadas com a inclinação para o lado externo, para auxílio das peças como 

pingadeiras na parede. As fiadas deverão estar perfeitamente em nível, alinhadas e prumadas.  
 As peças serão assentadas com argamassa polimérica utilizando-se a boa técnica conforme 

recomendação do fabricante, perfeitamente colocados em linhas horizontais e verticais contínuas, 
executadas em perfeito nível, alinhadas e prumadas;  

 As juntas serão “secas” tanto horizontalmente quanto verticalmente, cuidando-se para que o cordão de 
argamassa fique na quina da face externa dos blocos para que a própria argamassa polimérica sirva 
de rejunte ao ser limpa entre as peças evitando vazios para a entrada de umidade;  

 Para determinar o perfeito nível das fiadas assentadas com argamassa polimérica, somente a primeira 
fiada dos blocos de concreto pré-moldado será assentada com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 
rebaixada a ponta de colher; 

 Os blocos de concreto a serem utilizados deverão apresentar boa qualidade, compactos com arestas 
vivas e sem trincas. 

 
5.3. PINTURA DO MURO DE COBOGÓS 

 

 A pintura será aplicada diretamente sobre as faces dos blocos de concreto; 

 Será aplicada uma demão de selador acrílico pigmentado em todas as faces; 

 Para o acabamento serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica semibrilho externa em todas as 

faces que receberão o selador; 

 A tonalidade da tinta a ser aplicada no muro será definida oportunamente pelo Departamento de 

Engenharia.  
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5.4. PORTÃO DE ACESSO 

 

 Ao final dos serviços instalar portão ao final do muro conforme projeto. O portão será em quadro de 

madeira 0,90 x 2,00 m com tela soldada, dobradiças e trinco chato em aço inox; 

 O portão receberá acabamento de fundo nivelador e de duas demãos de esmalte sintético brilhante em 

tonalidade a definir.  

 

6. MURO DE DIVISÃO DAS SALAS NO SOLÁRIO 

 

6.1. ELEVAÇÃO DA ALVENARIA 

 

 Os muros intermediários nos solários entre as salas terão altura de 1,10 m, deixando-se o vão de 0,80 

m para a instalação dos portões de acesso; 

 A elevação do muro será até o nível de 1,10 m em relação ao nível do novo piso da área do solarium; 

 A alvenaria será executada sobre o piso pronto e composta por blocos de concreto pré-moldados de 2 

furos de dimensão 14 x 39 x 18 cm (Figura 10); 

 

Figura 10: Detalhe do bloco de concreto para a execução do muro 

 

 
 Os blocos serão assentados com argamassa polimérica utilizando-se a boa técnica conforme 

recomendação do fabricante com contra-fiadas, perfeitamente colocados em linhas horizontais 

contínuas e verticais descontínuas, executadas em perfeito nível, alinhadas e prumadas;  

 As juntas serão “secas” tanto horizontalmente quanto verticalmente, cuidando-se para que o cordão de 

argamassa fique na face externa dos blocos para que a própria argamassa polimérica sirva de rejunte 

ao ser limpa entre as peças;  

 Para determinar o perfeito nível das fiadas assentadas com argamassa polimérica, somente a primeira 

fiada dos blocos de concreto pré-moldado será assentada com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8 

rebaixadas a ponta de colher; 

 Os blocos de concreto a serem utilizados deverão apresentar boa qualidade, compactos com arestas 

vivas e sem trincas; 

 Na extremidade onde será fixado o portão deverão ser dispostas barras de aço CA 50 8,00 mm nos 

furos dos blocos para o preenchimento com concreto com resistência de 25 Mpa; 

 As peças de meio ao final da parede no local de fixação do portão ficarão com as faces lisas voltadas 

para o vão para o acabamento ao final do muro;  

 A última fiada de fechamento ao final da altura de 1,10 m de alvenaria de blocos deverá ser executada 

com canaleta de bloco de concreto de seção “U” (Figura 11); 
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Figura 11: Detalhe da canaleta de concreto 

 
 

 A canaleta deverá ser armada com 2 barras longitudinais de aço CA 50 de seção 8 mm de diâmetro 

conforme projeto; 

 O espaço da canaleta deverá ser preenchido com concreto com resistência de 25 Mpa com a 

regularização da superfície de concreto na parte superior; 

 Na extremidade junto à parede com plaquetas também deverá ocorrer a ancoragem com a mesma 

argamassa polimérica mediante rasgo para a remoção das plaquetas e reposição para acabamento 

nas quinas das faces da mureta. 

 
6.2. PINTURA DOS MUROS DE DIVISÃO 

 

 A pintura será aplicada diretamente sobre as faces dos blocos de concreto, pois não haverá chapisco 

nem revestimento; 

 As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas e isentas de partículas soltas; 

 Será aplicada uma demão de selador acrílico pigmentado em todas as faces, incluindo a face superior 

da calha; 

 Para o acabamento serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica semibrilho externa em todas as 

faces que receberão o selador; 

 A tonalidade da tinta a ser aplicada no muro será definida oportunamente pelo Departamento de 

Engenharia.  

 
6.3. PORTÃO DE ACESSO 

 
 Ao final dos serviços instalar no solário portões conforme projeto. O portão será em quadro de madeira 

0,80 x 1,10 m com tela soldada, dobradiças e trinco chato em aço inox; 

 O portão receberá acabamento de fundo nivelador e de duas demãos de esmalte sintético brilhante em 

tonalidade a definir.  

 
7. GRAMA SINTÉTICA 

 

 A grama sintética será instalada obedecendo ao projeto sobre o contrapiso de acordo com as 

recomendações do fabricante do produto (Figura 12); 
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Figura 12: Detalhe de grama sintética colocada 

 
 

 A colocação ocorrerá inclusive sobre as tampas da calha de escoamento pluvial, uma vez que o piso 

de grama sintética permite a passagem de água;   

 O desnível do piso externo pronto será de 1,00 cm em relação às soleiras das portas, a fim de 

possibilitar a instalação da grama sintética com o mesmo nível das soleiras das salas do berçário; 

 A grama sintética deverá ser na cor verde específica para ambientes externos, indicada para parques 

infantis, parques e espaços; 

 Os fios deverão ser em polietileno com tratamento anti UVA/UVB e o tamanho do filamento deverá ser 

de 12 mm; 

 A base deverá ser em polipropileno e os fios devem possuir maciez ao toque e proteção ao usuário; 

 A fixação será com uso de cola de contato diretamente sobre o piso desempenado com consumo de 

cola indicado pelo fabricante.     

 
8. EXECUÇÃO DE NOVO SANITÁRIO PARA OS PROFESSORES 
 

 8.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

 Será construído um novo sanitário para uso dos professores em atendimento às necessidades da 

escola conforme projeto em anexo; 

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

 Previamente aos serviços a serem executados no local, deverão ser executados o destocamento das 
raízes e a remoção de 02 (duas) árvores de pequeno porte; 

 Para a execução desses serviços que envolvem poda ou remoção de árvore, é de responsabilidade da 
empresa executora o atendimento à legislação vigente, mediante emissão de licença ambiental por 
parte do município; 

 A empresa deverá remover cuidadosamente a janela de dimensão 200 x 120 cm, a fim de evitar 

acidentes face à presença de vidros; 

 A remoção visa a instalação posterior de porta da entrada do sanitário aproveitando-se parcialmente o 
vão que precisará ser ampliado abaixo do peitoril; 

 Deverá ser demolida parcialmente a alvenaria do peitoril abaixo da janela para possibilitar a instalação 

da porta do sanitário que será construído; 
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 Para os serviços de demolição deve-se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração junto às 

paredes, portanto, o trabalho deverá ser executado com o uso de serra manual que utiliza disco de corte 

próprio para materiais cerâmicos e em linha retilínea;  

 Da mesma forma, para que as plaquetas existentes no contorno da janela não sejam danificadas, o 

aumento do vão com a utilização de serra e disco próprio para materiais cerâmicos possibilitará um 

melhor acabamento após a ampliação do vão; 

 A base da parede a ser demolida deverá ser rebaixada para a inserção de soleira de granito no mesmo 

nível do piso da sala existente; 

 Deverá ser demolido o muro existente no local e de mureta da floreira para possibilitar a elevação das 

paredes do novo sanitário; 

 O revestimento de plaquetas do lado externo da parede deverá ser removido para posterior execução 

dos azulejos; 

 Também deverá ser removida a argamassa que foi utilizada para assentar as plaquetas existentes e 

emboço, para melhor aderência do novo revestimento com azulejos nas paredes do sanitário. Tal 

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

 

8.2.  INSTALAÇÃO ELÉTRICA E READEQUAÇÃO 

 

 Deverá ser realizada a remoção da tubulação e da fiação elétrica que deriva para uma tomada abaixo 

do peitoril que será demolido; 

 Deverá ser realizada a adequação elétrica, tubulação e fiação nas paredes a fim de manter a energia 
elétrica nas tomadas próximas à janela que será removida; 

 A tubulação elétrica será executada mediante o uso de eletroduto corrugado NBR 5410 de 3/4”;     
 A instalação será realizada pela execução de rasgos na parede e posterior fechamento da tubulação; 
 O rasgo será executado mediante o uso de máquina para o corte de materiais refratários com disco 

diamantado para o perfeito alinhamento do corte e melhor acabamento; 
 A derivação da rede elétrica para o interior do sanitário terá origem a partir da rede existente na sala;  

 Instalar ponto de luz com lâmpada compacta fluorescente com potência mínima 25 w completa com 
plafon externo em material plástico envolvente; 

 Instalar um conjunto de interruptor simples com tomada completo com espelho para o acionamento da 

lâmpada; 

 Instalar caixa 4 x 2 para a instalação de ducha elétrica com fiação seção 6,00 mm2 derivada da mesma 

rede existente que abastecerá os aquecedores de passagem dos novos berçários; 

 Instalar caixa de disjuntor embutida próximo ao ponto de espera da ducha elétrica; 

 Instalar DJ 2x40A. 

 

 8.3. FUNDAÇÃO 

 

8.3.1. MICRO ESTACAS 
 

 As fundações para apoio da estrutura deverão ser executadas conforme previsto no projeto de 

fundações e estrutura, devendo ser observadas as características do solo, bem como do local onde 

ocorrerão os serviços; 

 A execução implica em total responsabilidade da contratada, a qual deverá fazer a locação com todo o 

rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível; 

 A concepção é de estacas do tipo “micro estacas” em concreto armado com resistência característica 

do concreto aos 28 dias de no mínimo 25 Mpa, com diâmetro mínimo de 25 cm, com comprimento 
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mínimo de 2,50 m e com armadura de fretagem na cabeça das mesmas com 4 barras de aço CA50 de 

10 mm de diâmetro e 1,80 m de comprimento, deixando-se a armadura 1,00 m acima do nível do 

terreno para o engastamento dos pilares e vigas. 

 

8.3.2. VIGA FUNDAÇÃO - BALDRAME  
 

 Previamente à execução da viga baldrame, deverá ocorrer a impermeabilização da parede do muro 
coincidente com a área da parede do sanitário a ser construída a fim de evitar a umidade. A parede do 
muro receberá impermeabilização com 04 (quatro) demãos de hidroasfalto; 

 A viga baldrame deverá ser executada em perfeito alinhamento sobre leito de brita nº 2 com espessura 
da camada de 5,00 cm; 

 O nível superior da viga baldrame deverá estar a 1,5 cm abaixo do piso pronto da sala que fará 
comunicação com o novo sanitário, portanto, acima do nível do solo nos níveis especificados em 
projeto, a fim de evitar a umidade do solo diretamente nos tijolos, portanto o solo ficará em contato com 
a viga baldrame e não com a alvenaria; 

 Sobre as cabeças das estacas deverá ser executada a viga baldrame 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; 

 Será obrigatório o uso de espaçadores para evitar a exposição da armadura e garantir o recobrimento; 
 Será disposto tubo de PVC CL8 DN 100 mm na seção da viga baldrame para o escoamento na rede 

cloacal, ajustada ao nível da rede cloacal no local; 
 As formas serão confeccionadas com tábuas de pinus em bom estado, serem molhadas 

abundantemente e ser aplicado o desmoldante antes da concretagem, 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; 
 A face superior e as laterais das vigas receberão impermeabilização com 04 (quatro) demãos de 

hidroasfalto; 
 A viga não será rebocada, por isso deve-se cuidar o estado e o travamento das formas para que ocorra 

uma boa desforma e em perfeito alinhamento;  
 A parte aparente da viga baldrame receberá sobre a impermeabilização a pintura com uma demão de 

selador e de duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior na cor concreto. 
 
8.3.3. REATERRO E ATERRO INTERNO  

 
 O substrato resultante deverá constar de lastro de camada de areia para aterro como base na lateral 

do baldrame, a qual será compactada manualmente a cada camada de 0,20 m de espessura com 
emprego de água corrente e malho manual; 

 O reaterro deverá ser executado manualmente, 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; 

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

8.4. ESTRUTURA  
 

 A estrutura deverá obedecer ao projeto específico composta por pilares, vigas e laje de cobertura em 
concreto armado e deverá ser executada conforme preceitos da NBR 6118/2007; 

 Os pilares serão compostos de área mínima ao exigido na NBR (360cm²) em concreto armado (fck 25 
Mpa), 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 conforme projeto; 

 As vigas cintas serão adicionadas sobre as paredes de alvenaria em concreto armado (fck 25 Mpa) 
com seção de 15 x 20 cm armada com 4 barras de 8 mm de diâmetro e estribos de 4,2 mm de 
diâmetro a cada 15 cm;  
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 O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 
necessário, segundo as recomendações de norma. O agregado graúdo a ser utilizado na mistura 
deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos. A água 
destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica; 

 O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o 

início do lançamento, um intervalo de tempo superior a duas horas. Deverão ser tomadas precauções 

para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 

1,50m. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos 

intermediários e o adensamento deverá obedecer a todos os parâmetros de norma. 

 
8.5. ELEVAÇÕES  

 
 A alvenaria será composta por blocos cerâmicos de 6 furos, assentados de forma “deitados” com 

argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8; 

 Junto ao vão da janela deverá ser executada verga e contra-verga em concreto armado, com 

engastamento lateral mínimo de 30 cm; 

 Para os vãos de portas deverá ser executada a verga nas mesmas especificações; 

 Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As juntas 

deverão ter no máximo 12 mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados 

em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas; 

 Para a elevação todos os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, evitando-se excesso 

de água. As fiadas deverão estar perfeitamente em nível, alinhadas e prumadas; 

 No vão de retirada da janela deverá ser executado o fechamento do vão restante em alvenaria 

descontando-se a área da porta que será instalada.  

 Para a junção das paredes pelo lado do solário entre as alvenarias deverá ser utilizada a boa técnica e 

materiais para a movimentação da junta de dilatação;  

 Para evitar a infiltração das águas da chuva e umidade na junta entre as paredes deverá ocorrer o 

tratamento da junta mediante a utilização de produto específico para uso em juntas de dilatação 

aplicando-se selante elástico 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; 

 Na junta entre as paredes do prédio da escola e da parede do sanitário deverá ser instalado perfil de 

alumínio fixo em um lado através de buchas e parafusos para a livre movimentação na junta.  

 
8.6. FORRO  
 

 Será executada sobre as vigas uma laje de cobertura inclinada pré-fabricada composta por vigotas 

treliçadas, tavelas cerâmicas e malha de ferro 4,2mm com espaçamento de 15x15cm e cobertura de 

4,00 cm de concreto Fck=25Mpa; 

 Uma das faces da laje terá balanço de 40,00 cm a fim de servir de pingadeira;   

 Sobre a face da laje coincidente com a divisa deverá ser executada uma platibanda em concreto com 

10 cm de altura, cuja execução deverá ocorrer juntamente com a concretagem da laje; 

 No contato da parede existente com a laje inclinada deverá ser fixada uma algeroz de chapa em 

alumínio corte 15,00 cm com a devida vedação; 

 O topo e todo o contorno da platibanda serão recobertos com um rufo de alumínio corte 30 cm; 

 A quina da laje na parte mais alta da inclinação também receberá uma algeroz em chapa de alumínio 

para evitar a umidade na parede para o lado do solário; 
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 Na junção da parede do sanitário na divisa, coincidente com o muro lindeiro deverá ser instalada uma 

algeroz de chapa em alumínio com a devida vedação para evitar a umidade para o interior da parede; 

 A face superior da laje e faces aparentes deverão ser impermeabilizadas com quatro demãos de 

impermeabilizante na cor branca, próprio para lajes aparentes para evitar infiltração para o interior da 

laje. 

 

8.7. PISOS E SOLEIRAS  
 

 Sobre o solo compactado deverá ser disposta lona plástica preta de polietileno de espessura 150 

micras para evitar umidade proveniente do solo; 

 Deverá ser executado sobre a lona um lastro de pedra britada com 5,00 cm de espessura; 

 Deverá ser executado um lastro para contrapiso, com FCK 20 MPa na espessura de 5,00 cm. Proceder 

a cura úmida por três dias com água limpa. 

 Fornecer e assentar o piso cerâmico Classe A PEI 5, antiderrapante, com as peças nas dimensões 

0,50 x 0,50 m, sobre o piso existente, e aplicado com argamassa colante de 1ª qualidade, para a 

perfeita aderência;  

OBS: Os revestimentos cerâmicos, bem como os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água de 

4%; 

 O piso será recortado na caixa sifonada para possibilitar a fixação do suporte da grelha com o devido 

rejuntamento para acabamento; 

 O piso deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento da água de limpeza para o ralo; 

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

 Sob a porta de entrada deverá ser colocada uma soleira de granito que comporte a largura do vão da 

parede com 0,15 m de largura aproximada e em toda a largura do vão da porta, fixado com o uso de 

argamassa colante; 

 Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco e parede com o devido rejuntamento 

para o perfeito acabamento. 

 
 8.8. REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PLAQUETAS 

 
 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm no forro, nas faces das 

paredes internas e externas e no espelho aparente da laje; 

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

forro, nas faces das paredes internas e externas e no espelho aparente da laje; 

 Após a cura do emboço, deverá ser executada a limpeza das paredes e a retirada de material 

pulverulento; 

 Executar o reboco sobre o emboço com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, espessura 

5,00 mm no forro e nas paredes externas e espelhos aparentes da laje; 

 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, da marca Eliane, Portobello ou similar, aplicado em 

perfeito esquadro com argamassa colante através do uso de desempenadeira dentada e martelo de 

borracha. Executar o acabamento com rejunte industrial. Ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO a 

aprovação do emprego das referidas peças; 

 Pelo lado externo da face da parede deverá ser realizado o acabamento com plaquetas conforme 

padrão existente, tanto na junção da nova parede do sanitário coincidente com a parede externa da 

edificação quanto na alvenaria para o fechamento parcial do vão da janela que será removida. 
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 8.9. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
 

Sanitário: Toda a rede de esgoto e rede hidráulica será de PVC e instalada conforme o projeto.  
 
Hidráulico: As tubulações serão em PVC soldável de classe 15 com diâmetro de 25mm e descidas 
embutidas na parede, em diâmetros compatíveis com os equipamentos servidos, devendo abastecer o 
sanitário com bacia sanitária, lavatório e ducha elétrica. As instalações deverão obedecer ao projeto. 

 O ramal que abastecerá os pontos de consumo no novo sanitário será estendido da rede existente 

sobre o forro próximo ao local com o uso de tubulação CL15 DN 25 mm; 

 A ligação para o abastecimento do lavatório, bacia sanitária e ducha elétrica terá origem em joelho do 

tipo azul embutido na parede com bucha de latão ½”; 

 Será instalado registro de gaveta em metal diâmetro ¾” com acabamento na entrada da rede hidráulica 

do sanitário conforme projeto. 

 

Esgoto: A tubulação será m PVC soldável de classe 8 com diâmetro de 50 mm para o escoamento 

para a rede coletora de esgoto, embutida na parede. 

 

 O ponto de esgoto da bacia será executado para o correto escoamento cloacal aproveitando-se a rede 
de escoamento existente nas proximidades. 

 Por ocasião da execução hidro-sanitária, a empresa deverá realizar a manutenção da rede de esgoto, 
bem como a limpeza da rede das caixas de esgoto existentes a fim de desobstruir qualquer tubulação, 
possibilitando um perfeito escoamento da rede cloacal bem como de abastecimento de água. 

 A nova rede cloacal DN 100 mm será conectada na rede existente através de nova caixa de inspeção 
cloacal em concreto pré-moldado de 60x60x60 cm a ser instalada conforme projeto; 

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

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

 8.10. APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS 
 

 A ligação do lavatório à rede de esgoto será mediante a instalação de sifão em PVC sanfonado 
extensível conectado na saída da válvula abaixo do lavatório em joelho embutido na parede DN 40 
mm; 

 No sanitário será instalado um lavatório de louça com coluna fixo à parede; 
 
Bacia Sanitária – A bacia sanitária será no modelo de louça branca com caixa de descarga acoplada 
completa e com assento plástico também na cor branca fixada com conjunto de bucha e parafusos 
5/16” com cabeça cromada e arruela de acabamento. 
 
Metais/outros - A torneira do lavatório deverá ser de ½” em metal cromado para lavatório e 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 13; 

Figura 13: Modelo de torneira automática 
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 Juntamente com a torneira e caixa acoplada deverá ser instalada ligação flexível em material plástico 

de 1/2" x 40 cm; 

 Será instalada caixa sifonada em PVC diâmetro de 150 mm com saída de 50mm abaixo do lavatório; 

 Instalar ralo PVC 100 x 100 mm na área do box conforme projeto; 

 Instalar ducha elétrica plástica potência 5.500 Watts; 

 Ao final, serão fixados no sanitário uma papeleira com haste cromada para papel higiênico, uma 

saboneteira de parede para sabonete líquido e um toalheiro em ABS para papel toalha interfolhas; 

 Sobre o lavatório deverá ser instalado um espelho cristal 6 mm de dimensão 50 x 70 com moldura de 

alumínio. 

 

 8.11. ESQUADRIAS E PINGADEIRAS 
 

 Deverá ser instalada uma porta maciça em madeira do tipo em cedro ou Itaúba de (0,80 x 2,10 m), 
completa com marco, guarnições e ferragens; 

 Na porta será 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; 

 A fixação dos marcos deverá ser executada com a utilização de espuma expansiva, sendo o excesso 

retirado após a secagem; 

 Será instalada uma janela com perfis em alumínio do tipo padrão maxim-ar com vidro com espessura 5 
mm incolor do tipo pontilhado conforme projeto. A janela terá abertura através de haste regulável com 
estrutura em alumínio com acabamento na tonalidade branca por processo de pintura eletrostática. A 
medida do vão deverá ser conferida pela empresa executante antes da confecção no próprio local; 

 A fixação será executada diretamente no vão acabado, mediante regularização no contorno do vão; 
 Deverá ser instalada grade em alumínio pelo lado interno. A grade envolverá todo o vão da esquadria e 

a fixação da grade deverá ocorrer nas quatro faces do vão da janela. Deverá ser constituída de tubos 
em alumínio de bitola 1/2" de seção redonda fixadas em quadro de seção retangular. O tubo de 
alumínio deverá ser dotado de alma de aço (barra de aço interna de no mínimo 6 mm de seção); 

 As barras verticais terão espaçamento de 10 cm entre as mesmas. Deverá ser instalada uma barra 
horizontal no eixo da altura, cujas barras verticais serão passantes por essa. Para o quadro externo 
será utilizado tubo de seção retangular com furos internos para inserção das barras verticais. A grade 
deve ser colocada de forma que permita a abertura de todas as partes móveis da esquadria, 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. Após a fixação das grades, o furo do quadro da grade que serviu 
para a inserção dos parafusos deverá ser tamponado com tampa plástica na cor branca para harmonia 
do acabamento; 

 Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser executada a vedação com o 
uso de material a base de poliuretano monocomponente na cor branca, antifungo e antimofo, a fim de 
evitar o escurecimento ao longo do tempo, e como garantia da estanqueidade do conjunto. 

 A pingadeira em extensão de 0,60 m será em granito polido de espessura mínima de 2,00 cm e deverá 
ser instalada com uma saliência de aproximadamente 5,00 cm em relação à face externa do vão 
da janela e prolongar-se cerca de 5,00 cm para o interior da alvenaria para ambos os lados do 
vão, ocupando toda a largura da parede até a face da parede interna acabada, para a garantia da 
estanqueidade; 

 Em toda a extensão da pingadeira em sua face inferior deverá ser executado um sulco que servirá 
como método para repelir a umidade das chuvas (PINGADEIRA); 

 Para a instalação das pingadeiras deverá ser considerada uma inclinação de 10% para o lado externo 
da esquadria; 
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 A regularização com vedante e o declive evitará o acúmulo de água das chuvas junto à base (peitoril) 

da esquadria. 

 

      8.12. PINTURA NOVO SANITÁRIO  
                       

 As superfícies de alvenaria a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas, curadas e 
isentas de partículas soltas; 

 O acabamento com pintura será nas paredes externas, platibanda, forro e faces aparentes da viga 
baldrame acima do solo, e também na face interna da parede da sala no local de fechamento do vão 
mediante a aplicação de 01 (uma) demão de selador acrílico pigmentado como fundo preparador e de 2 
(duas) duas demãos de tinta acrílica fosca exterior/interior em tonalidade a ser definida oportunamente 
pelo Departamento de Engenharia; 

 A porta de madeira deverá ser preparada, lixada e nivelada para receber a pintura, sendo aplicado o 

respectivo fundo e duas demãos de tinta esmalte acetinado na tonalidade branca. 

 
9. LIMPEZA FINAL 

 

 Para que se efetive a entrega da obra, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o 

transporte de qualquer resíduo de obra ou entulho responsabilizando-se pela limpeza final da obra; 

 Após a conclusão dos serviços, o local deverá estar nas condições idênticas às encontradas, sem 

qualquer incidência de ônus para o contratante. 

 
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; 

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

AMANCO ou qualidade similar; 

 Os fios e as tubulações de PVC 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 louças e metais serão da marca DECA, CELITE, DOCOL, MEBER ou qualidade similar;  

 Serão de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO decidir os casos omissos nas 

especificações.  

 
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; 
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 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 EPI’s apropriados. 

 
 
DOS COMPLEMENTOS: 
 
 A empresa deverá manter o local dos serviços sinalizado durante todo o período de execução dos 

serviços. 
             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 de conclusão desta obra é de 60 dias. 
 
 

Capão da Canoa, 15 de maio de 2017. 
 

 
 
 

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


